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Dne 21. 8. 2017 proběhla 85. Ra-
 da města Přelouč. Kromě jiného rada
vzala na vědomí prezentaci společ-
 nosti City Parking Group v oblasti mo-
 bilních plateb parkovného, oznámení
o fúzi EUC Klinika Přelouč a. s. se spo-
 lečností Mamodiagnostické centrum
Pardubice s. r. o. ke dni 1. 8. 2017.
V rámci této fúze došlo ke změně ob-
chodní firmy na EUC Klinika a. s. Dá le
rada schválila například smlouvu o dí-
 lo na realizaci veřejné zakázky „Pře-
stupní terminál veřejné dopravy v Pře-
 louči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké
Mýto, s. r. o., Husova 437, Vysoké Mýto
za nabídkovou cenu 12.945.456,00 Kč
bez DPH. Doporučilo se zastupitel-
 stvu města zařadit v rozpočtovém
opatření č. 4 do rozpočtu města část-
ku 150 000 Kč jako účelovou dotaci
pro TJ Sokol Přelouč na opravu havá -
rie stropu.

86. schůze rady města se usku-
tečnila dne 4. 9. 2017. V rámci této ra-
 dy se projednávaly například zápisy
z jednání Komise místní samosprá -
vy Lhota a Škudly ze dne 21. 8. 2017
a z jednání Osadního výboru Mělice
ze dne 27. 8. 2017. Schválila se kro mě
jiného příkazní smlouva na realizaci
veřejné zakázky „Výkon staveb ně-tech -
nického dozoru při realizaci veřejné

zakázky Přestupní terminál veřejné
dopravy v Přelouči“ s dodava telem
Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o.,
nám. Československé armády 37, Jaro-
 měř za nabídkovou cenu 285.000 Kč
bez DPH. Panu Liborovi Matouškovi,
bytem Tůmy Přeloučského 1599, Pře-
louč se zamítla žádost o dlouhodo -
bý pronájem části pozemku p. č. 2274
v k. ú. Přelouč za účelem zbudování
odstavné plochy pro osobní automo-
bil. 

V pořadí 87. schůze rady města
se konala 14. 9. 2017 a schválila kro-
 mě jiného smlouvu o dílo na realiza-
ci veřejné zakázky „Přelouč, osvětlení
hřiště – Rugby“ s dodavatelem ELEK -
TRO ŠUDOMA, s. r. o., Svojanov 146,
569 73 Svojanov za nabídkovou cenu
1.413.493 Kč bez DPH, dále dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekon -
strukce chodníku v ul. Sladkovského,
Přelouč“, uzavřené se společností Dlaž-
 ba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437,
566 01 Vysoké Mýto. Tímto dodatkem
se snižuje cena díla uvedená ve smlou-
 vě o 110.869,00 Kč bez DPH. Rada
města zrušila pracovní místo referent
recepce s tím, že recepce úřadu bude
zrušena a pracovnice převedena na
vykonávání administrativních prací do
odboru životního prostředí. 

Zatím poslední 88. rada města
se konala v pondělí 25. 9. 2017 a kro  -
mě jiného projednala žádost o vy-
tvoření dohody o vytvoření společ  -
ného školského obvodu pro druhý
stupeň zá kladní školy v Obci Semín.
Schválila například smlouvu o dílo
na dodávku a montáž sklopných kon-
 strukcí pro košíkovou ve sportovní ha-
 le se spo lečností DOR – SPORT s. r. o.
za cenu 244.165,36 Kč bez DPH. Od-
souhlasila výpůjčku 94 kusů sbírko -
vých předmětů z depozitáře Měst-
ského muzea příspěvkové organizaci
Jihomoravské ho kraje Muzeum Bla-
 nenska.

Dne 14. 9. 2017 se uskutečnilo XVII. Zasedání Za-
 stupitelstva města Přelouče. Hned v úvodu projednalo
žádost CFGA o výpůjčku pozemků za účelem vybodování
FotbalParku Přelouč. Dále projednalo zprávu o činnosti
rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastu pi-
 telstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, fi-
nančního a kontrolního, návrhy a stanoviska Osadních
výborů Lohenice a Mělice, žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města TJ Sokol, žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náboženské obci Církve československé
husitské Přelouč, dohodu o ukončení smlouvy o poskyt -
nutí dotace s FK Přelouč, návrh rozpočtového patření č. 4
rozpočtu města pro rok 2017, majetkové převody, odkup

spoluvlastnických podílů, záměr uzavření dodatku smlou-
vy o budoucí smlouvě se spol. KK Investiční s. r. o. a umís-
tění hřiště v Lohenicích.
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1) Pokračuje přístavba nového pavilonu u mateřské školy
v ulici Za Fontánou čp. 935. Dokončena je hrubá stavba
přízemí budovy, práce se však opožďují oproti harmo-
no gramu

2) Ve Zborovské, Tomášově a Tylově ulici byla provedena po-
 kládka kabelů veřejného osvětlení, chrániček pro metro -
politní síť a kabelů elektrického rozvodu. Práce na vlast-
ní rekonstrukci komunikací jsou bohužel přerušeny do
do by přeložky plynovodního potrubí. Dokončení veškerých
prací se předpokládá do konce měsíce listopadu.

3) Byla dokončena rekonstrukce chodníku ve Sladkovského
ulici, v úseku od hospody „U Albíny“ po dům Církve adven -
tistů sedmého dne.

4) Dokončuje se rekonstrukce parkoviště mezi bytovými do-
my čp. 1133 a čp. 1134 v ulici Karla Čapka. V průběhu
stavby muselo být řešeno neúnosné podloží pod kon-
 strukční vrstvou vozovky. Díky tomu se práce termínově
prodloužily a finančně prodražily.

5) Probíhají práce na rekonstrukci chodníku v Kladenské
ulici, podél areálu mateřské školy. Součástí této stavby je
i celková rekonstrukce veřejného osvětlení v tomto úse-
ku se svítidly v LED technologii s dálkovým ovládáním je-
ho provozu.

6) Naplno se rozeběhly práce na 2. etapě regenerace sídliš -
tě U školy v části mezi ulicemi Studentskou a Jižní. Sou-

čás tí stavby je i rozšíření parkoviště pod bývalou sídlištní
kotelnou.

7) Byla provedena demolice garáže v Jaselské ulici, proti hlav-
 nímu vstupu do areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o., kde
se připravuje výstavba parkoviště a nových autobusových
zastávek.

8) Byly zahájeny práce na osvětlení ragbyového hřiště, které
umožní jeho využívání i v krátkých podzimních dnech.

9) Bylo předáno staveniště pro výstavbu přestupního termi-
 nálu veřejné dopravy u nádraží. Vzhledem ke krátké době
mezi uzavřením smlouvy se zhotovitelem a požadovaným
zahájením prací však stavba pokračuje spíše v admini -
strativní rovině získáváním potřebných dokladů, které
zho tovitel pro provádění prací potřebuje. Vlastní staveb -
ní práce by měly začínat parkovištěm u protihlukové zdi,
v bývalé nákladové části nádraží.

10) Intenzivně se pracuje na přípravě žádosti o dotaci na vý-
stavbu bezbariérové trasy, která by měla propojit autobu -
sové nádraží s novým přestupním terminálem veřejné do-
 pravy u vlakového nádraží. Proběhly konzultace záměru
a projektové dokumentace na Vládním výboru pro zdra-
votně postižené občany a na Státním fondu dopravní in-
frastruktury. V současné době se upravuje projektová do-
kumentace a zajišťují potřebné doklady. Stavba by byla
realizována v případě získání dotace v roce 2018.

Miroslav Manžel
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Horké léto vystøídal chladnější podzim, 
stavební aktivita ve městě však neustává
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Ocelová konstrukce rozhledny na
pražském Petříně váží asi 175 tun a ty-
 čí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa
zí  skaného z vyřazených elektrospo -
třebi čů, které u nás lidé za posledních
11 let předali k recyklaci, by se tako-
vých rozhleden dalo postavit 750.

Zároveň se takto podařilo „vytě-
žit“ množství dalších surovin, aniž by
se tím dále ztenčilo ubývající nerost-
né bohatství. Díky stále vyspělejším
recyklačním technologiím se totiž da-
ří získat zpět a znovu využít kolem
90 procent materiálů, z nichž jsou
elektrozařízení vyrobena. Například
běžná mikrovlnná trouba je z více než
poloviny vyrobena ze železa, přibližně
16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 %
plasty.

ELEKTROWIN je největším českým
kolektivním systémem a zajišťuje bě-
 hem 11 let svého působení zhruba po-
 lovinu tuzemského sběru a recyklace,
což představuje více než 17 milionů
spotřebičů. Sesbírané spotřebiče po lo-
 žené jeden za druhým by vytvořily řa-
du měřící přes 6 000 kilometrů, takže
by se daly hned dva a půl krát vysklá -
dat po obvodu státní hranice České re-
 publiky.

Století vytrvalci 
i jepičí život

Některé spotřebiče, které dnes běž-
 ně používáme, se v českých domácnos -
tech začaly zabydlovat už začátkem

20. století. Patří mezi ně třeba lednice,
pračky nebo vysavače. Souviselo to s vl-
 nou masového připojování ke vznika -
jící elektrické rozvodné síti.

Jepičí život mají naopak přístroje
s paměťovým nosičem. Typickým příkla -
dem byl hit 90. let, videorekordéry sy-
stému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly
CD přehrávače, které jsou v posled-
ních letech nahrazovány paměťovými
médii.

Některá elektrická zařízení, kte-
 rá jsme ještě nedávno mohli vidět jen
v muzejních sbírkách, se naopak do
do mácností vracejí. Jsou to hlavně ku-
 chyňské roboty s bohatým příslušen-
stvím pro domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století.
Některé nesou dokonce stejnou znač-
ku, je pravděpodobné, že se jejich vý-
 robci inspirovali i ve vlastních firem -
ních muzeích.

Ucelený systém sběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů se ale
začal rodit teprve na počátku nového
tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy prá-
 vě před jedenácti roky, kdy se do české
legislativy promítla tehdy nová evrop-
ská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče po-
stupně přestaly házet do popelnic,
a když se nevešly, vozit na černé sklád-
 ky. Jinde v Evropě systém fungoval dří-
 ve, u nás byly vytvořeny základy pou -
ze pro televize, chladničky a zářivky, což
byla nová povinnost vyplývající z člen-
 ství v Evropské unii.

Na rozdíl od některých jiných direk -
tiv má ta odpadová jednoduchou logi -
ku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho,
čeho se zbavujeme, se totiž skutečně
dá úspěšně recyklovat a získané suro-
 viny znovu použít.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektiv-
ní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění
elektro zařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na velké
domácí spotřebiče, malé domácí spo-
třebiče, elek trické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy
za 11 let svého působení na trhu, zre-
 cykloval více než 17 000 000 vyřaze-
ných elektrospotřebičů o celkové hmot-
 nosti více než 260 000 tun.

Ing. Helena Klápová

10 / 2017 5

                                                                                                    Zprávy z radnice    w

Vysbírané vysloužilé elektro 
by vydalo na 750 petøínských rozhleden
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Veronika KLÍMOVÁ

Nové občánky jsme po prázdninové přestávce přivítali do našeho města v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči 26. září 2017.
Přejeme všem do života mnoho štěstí a zdraví.

Adéla PAPOUŠKOVÁ

Matěj BENDŽÍK Václav VYSKOČIL

Vítání občánkù



Paní Anežka Koubová z Mělic oslavila koncem srpna
85. narozeniny. Vzpomínala na svoje dětství, pamatuje ča  -
sy, kdy přes Labe jezdil přívoz, prozradila nám svůj recept
na život.

Narodila jste se v Mělicích, kde žijete i nyní, žila jste také
někde jinde?

Narodila jsem se v Mělicích a měla jsem ještě 6 sourozen -
 ců. Chvíli jsem žila i v Mikulášovicích u Šluknovského výběž ku,
ale jinak jsem žila jen a jen v Mělicích, chvíli v č.p. 1 a pak v do-
 mě č. 14, kde žiju s rodinou svého syna stále. 

Když se zeptám na Vaše mládí, manžela, rodinu, co se Vám
vybaví?

S manželem jsem se seznámila v 16-ti letech, jako voják tu
pomáhal při stavbě mostu.  V roce 1950 jsme se brali v koste-
 le v Živanicích. Tenkrát jsme chystali hned 2 svatby najednou,
veselku měla ve stejný den i moje sestra. Mám 5 dětí, 2 syny
a 3 dcery. Mám taky 10 vnoučat a 10 pravnoučat. Snad jsem
na nikoho nezapomněla.

Opravdu si pamatujete přívoz přes Labe?
No samozřejmě. Tenkrát jezdil přívoz, přes řeku nás vozily

lodě a tahalo se za lano. 

Kde jste pracovala?
Po základní škole jsem nastoupila do tehdejší čokoládov -

ny EGO, byla jsem na kartonáži. Pak jsem 20 let pracovala
v kravíně v Mělicích. A druhou práci jsem měla doma, měli
jsme velké hospodářství, hodně zvířectva. Celý den jsem se ne-
 zastavila. 

Prozradíte nám, jak probíhá Váš normální den?
Musím mít pravidelný režim, vstávám vždy v 7.30, pak se

postarám o kočku a psa a projdu se po zahrádce, okolo 11 h
si dám oběd, odpočinu si a zase se jdu projít. Procházím se pra  -
videlně a za každého počasí. Okolo 16 hodiny se jdu vykou-
pat a pak už usedám k televizi. Mám ráda seriály, hodně sle-
duji Novu. A taky jsem moc ráda, že tu nežiju sama, mám tu
okolo sebe rodinu svého syna, to je moc dobře. 

Na čem si nejvíce pochutnáte?
Hodně mi chutnají kynuté sladké knedlíky a taky mám moc

ráda třeba capuccino.

Paní Koubová si s námi připila na zdraví, vzpomínání
jí nevadilo a dokonce nám dovolila, přijet zase za rok na
další návštěvu. 

Nejenom paní Koubové, ale všem našim jubilantům pře-
 ji hodně štěstí a hlavně a především pevné zdraví! 

Marcela Gryčová
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JUBILANTI – červenec
Šimková Bohuslava 86 let

JUBILANTI – srpen
Liebichová Věra 88 let
Midlochová Vlasta 86 let
Tesařová Marie 86 let
Nekvapilová Stanislava 85 let
Horáková Ludmila 85 let
Koubová Anežka 85 let
Houfová Helena 85 let

Polánský Zdeněk 80 let
Klimečková Jana 75 let
Kopáčová Jaroslava 75 let
Jelínek Josef 75 let

JUBILANTI – září
Rambousek Jaromír 87 let
Kopecký Zdeněk 87 let
Miláčková Věra 86 let
Žáčková Marie 85 let
Gerndtová Marie 85 let
Rambousková Milena 80 let

PŘELOUČÁCI

Poděkování
Děkuji všem sestrám pod vedením paní Anně

Kulakovské za vzorný, laskavý a pečlivý přístup

při ošetřování mého manžela po těžké operaci.

Libuše Doušová



Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 8/2017

K 31. 8. 2017 činil počet nezaměstnaných v okrese Par-
du bice 3 306 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evi-
 dováno 8 962 volných pracovních míst, na jedno volné pra-
 covní místo pak připadalo 0,4 uchazeče. Volná místa jsou
nabízena zejména v odvětví obchod a služby, stavebnictví,
elektrotechnika, potravinářský průmysl, doprava a skladová-
 ní, zemědělství, strojírenství a zpracování plastů. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 2,6 %.

Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč    3,0 % Pardubice    2,6 % Holice    2,4 %

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán 

ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc srpen 2017 byla
v obcích regionu Přeloučsko:
Sovolusky 8,6 % (8), Morašice 8,3 % (4), Jedousov 5,6 % (6),
Hlavečník 5,6 % (11), Holotín 5,4 % (2), Kojice 4,9 % (15), Jan-
 kovice 4,5 % (9), Sopřeč 4,4 % (8).

Dne 29. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zaměstnanosti“).
Změny týkající se podmínek pro zařazení a vedení v evi-
 denci uchazečů o zaměstnání.
● Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů

o zaměstnání je existence právního vztahu vzniklého k vý-
 konu činnosti na základě dohody o provedení práce.

● Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání ne-
 brání výkon činnosti na základě pracovního nebo služeb -
ního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovi nu
minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě doho-
dy o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo od-

měna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší,
nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Dne 1. 10. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zaměstnanosti“). 
Změny týkající se povinností uchazeče o zaměstnání
● Uchazeč o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo
úrazu anebo z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdra-
votnickém zařízení, je povinen tyto důvody oznámit na
kontaktní pracoviště ÚP ČR nejpozději v den, kdy mu by-
 lo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti nebo v den
uskutečnění ošetření nebo vyšetření.

● Uchazeč o zaměstnání je povinen tyto důvody doložit pří-
 slušným potvrzením nejpozději do 8 kalendářních dnů,
ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti nebo
potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve
zdravotnickém zařízení na kontaktní pracoviště ÚP ČR.

● Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměst -
nání se vydává na žádost uchazeče o zaměstnání.

● Uchazeč o zaměstnání, kterému bylo vydáno potvrzení
o dočasné neschopnosti, je povinen dodržovat režim do-
časné neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu ne-
 moci nebo úrazu. Režimem se rozumí povinnost uchaze -
če o zaměstnání zdržovat se v místě pobytu uvedeném
v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměst -
nání a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Kontakty: 
ředitelka 950144407,

martina.malinska@pa.mpsv.cz,
zprostředkování zaměstnání 950144401,
NSD – hmotná nouze 950144520,
SSP 950144501/502/504,
příspěvek na péči 950144521,
dávky OZP /průkazky/ 950144506

Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz 

JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti 
Krajské pobočky v Pardubicích
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Domov u fontány 
slavnostně završil rekonstrukci
Domov u fontány dnes za účasti mnoha významných

hos tů slavnostně završil kompletní rekonstrukci vnitřních
prostor, předáním posledních zmodernizovaných oddělení.
Celková rekonstrukce byla započata v roce 2010, náklady
přesáhly 64 mil. korun a téměř celá částka byla hrazena
z rozpočtu Pardubického kraje. Stavební práce na poslední
etapě započaly za plného provozu letos v lednu. Bylo proto
nezbytné, aby byli někteří klienti přestěhováni do náhradních
prostor. Došlo také k provozním omezením. Jen díky trpěli-

vosti a pochopení našich klientů, rodinných příslušníků i za-
 městnanců se podařilo celkovou rekonstrukci za podpory
Pardubického kraje uskutečnit.

„Domov u fontány prošel v posledních letech mnoha sta-
 vebními úpravami, jejichž cílem bylo nabídnout klientům
důstojnější, moderní bydlení. Přestavba za plného provozu
je vždy náročná, jak pro klienty, tak i zaměstnance a za tr-
pě livost a spolupráci jim patří velké poděkování. Jsem rád,
když se poskytovatelé sociálních služeb v Pardubickém kra-
 ji, takto dobře rozvíjejí“, sdělil člen Rady Pardubického kra-
 je zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, Ing. Pa-
 vel Šotola.

Cílem rekonstrukce bylo upravit původní prostory tak, aby
vznikly prostornější pokoje, ze kterých bude zajištěn přímý
vstup do koupelny s toaletou. Dnešním dnem budou mít všich-
 ni klienti zajištěnou vysokou úroveň bydlení. Rozšířil se také
společenský prostor a zázemí pro zaměstnance.

„Velké poděkování patří Pardubickému kraji, který vě-
nuje rozvoji sociálních služeb velkou pozornost, díky jeho
podpoře dnes Domov u fontány nabízí moderní a bezpečné
prostory pro pobyt a kvalitní péči o seniory. Pro naše klienty
dokončení rekonstrukce znamená získání nových společen -
ských prostor, lepšího sociálního zázemí, a zejména ocení,
že Domov nyní nabízí i ubytování v jednolůžkových poko -
jích“, dodává ředitelka Domova PhDr. Danuše Fomiczewo-
 vá, MBA.

Domov u fontány je jedním z největších zařízení na úze-
 mí Pardubického kraje věnující se seniorům a to již od ro-
ku 1964. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením
přinášejícím do pobytové péče o seniory a seniory s onemoc -
něním různých forem demence, nové trendy a koncepční pří-
 stupy. Za kvalitní péči získal Domov u fontány několik vý-
znamných ocenění – Značku kvality, certifikát Garance péče
o ránu a znovu v letošním roce obhajuje certifikát Vážka,
který uděluje Česká alzheimerovská společnost za posky-
tování kvalitní péče osobám s demencí. V roce 2016 začal
Domov provozovat odlehčovací službu, která může dočasně
zastoupit v péči o seniora pečující rodinu a umožnit jí tak
čas na vlastní odpočinek a obnovu sil.

Více na www.domovufontany.cz.
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Od posledního setkání asi 30 členů naše-
ho klubu na zahradě v čísle 1144 uběhly více
než 2 měsíce. Naše první akce se uskutečnila
5. 9. Vypravili jsme se tentokrát do Letohradu.
Program byl bohatý, nejdříve jsme absolvova-

li prohlídku několika zámeckých komnat a poté jsme si pro-
hlédli muzeum. Překvapilo nás, že se ve městě vyráběly zápal ky
a že muzeum vlastní Napoleonovy sáně. Za návštěvu stál také
kostel sv. Václava na náměstí s nádhernou štukovou výzdobou.
Další program si volil každý podle zájmu. Část se nás vydala do
parku a vystoupala až na vrchol ke kapli sv. Jana Nepomucké -

ho, odkud jsme obdivovali nádherný výhled. Další skupina se vy-
 dala do muzea řemesel a vybrali si k prohlídce základní tra-
su. Někteří zvolili ještě světničku Járy Cimermana na zámku.
Další se vydali autobusem do nedaleké vesnice Orlice (dnes
část Letohradu), kde stojí nádherně opravená tvrz s restaura-
cí a hotelem. I když už bylo zavřeno, (bez předchozího oznáme -
ní), ochotný číšník z restaurace si půjčil klíč a provedl nás sám.
V rámci objektu stojí také tzv. neviditelná věž, od níž jsme získali
klíče také díky ochotnému číšníkovi.

Zpět jsme se vydali už pěšky. Návštěva šestitisícového Leto -
hradu určitě stojí zato. Každý si zde vybere podle zájmu. Cesta
vlakem trvá něco přes hodinu s přestupem v Ústí nad Orlicí.

Další naše setkání se uskuteční v Poličce a na počátku října
zamíříme do Nasavrk. Za návštěvu tam stojí místní zámek s ex-
 pozicí Keltů a nedaleký archeopark. Kubátovi

10. ročník se konal na rybníku „Bašta“ v Lázních Bohdaneč
v sobotu 2. září 2017.

Závodů se zúčastnilo 8 domovů a chráněných bydlení. 
Domov na rozcestí Svitavy – 9 závodníků
Domov na zámku Bystré – 6 závodníků
Domov pod hradem Žampach – 5 závodníků
Domov pod Kuňkou Ráby – 5 závodníků
Chráněné bydlení Pardubice – 7 závodníků 
Domov sociálních služeb Slatiňany – 8 závodníků
Domov u Studánky Lanškroun – 8 závodníků
Chráněné bydlení Přelouč – 11 závodníků

Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 59 závodníků. 

Jednotlivé domovy si vylosovaly stanoviště, na kterém po
8. hodině začaly lovit. V 10.00 hod byla půl hodiny přestávka na

protočení stanovišť a na svačinu. Ve 12.00 h byl závod ukončen.
Soutěžilo se systémem „chyť a pusť“, takže všechny ryby byly
vráceny zpět. Jeden soutěžní bod byl 1 cm ulovené ryby. Za sou-
 těžní dopoledne se tedy vylovilo celkem 4 343 cm ryb.

Celkové pořadí:

1. místo – Domov u Studánky Lanškroun (877 bodů)
2. místo – Chráněné bydlení Přelouč (831 bodů)
3. místo – Domov sociálních služeb Slatiňany (719 bodů)
4. místo – Domov na rozcestí Svitavy (537 bodů)
5. místo – Domov pod Kuňkou Ráby (402 bodů)
6. místo – Domov na zámku Bystré (398 bodů)
7. místo – Domov pod hradem Žampach (291 bodů)
8. místo – Chráněné bydlení Pardubice (288 bodů)

Celé závod proběhl v soutěžní atmosféře a pořadatelé i sou-
 těžící projevili přání sejít se i v příštím roce. Akci podpořil PAR-
DUBICKÝ KRAJ, LESY ČR, MĚSTA PŘELOUČ A LÁZNĚ BOHDA -
NEČ, RYBÁŘSKÝ SVAZ, RYBÁŘI PŘELOUČ A RYBÁŘI LÁZNĚ
BOHDANEČ.
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V Slavnost-
ní síni Národní-
 ho památníku
v Praze na Vít-
kově se 22. 9.
2017 po návra-
 tu příslušníků
AČR ze zahra-
ničních operací
v Afghánistá  -
nu, Mali, Itálie,
Velké Británie
a Kosova usku-
 tečnil slavnost-
 ní akt, kterému
byli přítomni
mi nistr obrany
Martin Stropnic-
 ký, generálma-
jor Jiří Verner,
ředitel Společ-
ného operační-
 ho centra MO,
a představitel
Velení AČR. Za
svou statečnost

bylo na závěr nástupu několik vojáků vyznamenáno Zásluž -
ným křížem ministra obrany ČR, Čestným odznakem AČR Za
zásluhy, odznaky za bojový kontakt a věcnými dary. Mezi vy-
znamenanými vojenskými profesionály velitelství mise KFOR
v Kosovu byl i občan Přelouče Karel Dvořáček.

Karel Dvořáček (30) je členem Smíšeného pěveckého sbo-
ru Josef Bohuslav Foerster Přelouč od roku 2010. Po šestimě-
síční misi opět pokračuje v činnosti v pěveckém sboru.

K vyznamenání gratulujeme!
Za sbor JBF

Mgr. Drahoslava Jiroutová
předsedkyně sboru
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Dobrovolnické centrum Pøelouč
Na podzim pravidelně organizujeme nábor nových dobro -

volníků. Také letos máme připravený kurz základů psycho -
logie a komunikace pro nové dobrovolníky s Mgr. Evou
Bicanovou, a to v soboru 21. 10. v čase 8.30–14.00 v Ja-
kub klubu. Kurz je pro všechny zájemce bezplatný. 

Uplatnění dobrovolníků nabízíme při aktivitách s dětmi
v Jakub klubu, se seniory v Domově u fontány, nebo jak píše
paní Levinská níže, hledáme dobrovolníka i na jinou pomoc.
Každý měsíc organizujeme setkání dobrovolníků s hostem
v Galerii a vinotéce U Kotýnků. V září to bylo zajímavé setká -
ní s onkologem MUDr. Vítkem Ulrychem. V říjnu bude setká -
ní v pátek 13. 10. od 18.00. Hostem bude ředitel Gym-
názia Mozartova v Pardubicích Mgr. Marek Výborný.
Vstup na každé setkání je volný, určitě se dovíte něco zají-
 mavého a seznámíte se s dalšími dobrovolníky. 

Zdenka Kumstýřová, 
koordinátorka DC

ŘÍJEN V JAKUB KLUBU
Škola už se rozběhla naplno a září už je za námi. V zá-

ří jsme pro děti připravili několik aktivit k měsíčnímu pre-
ventivnímu programu „Jsem on-line“. V dnešní době má
mnoho dětí profily na sociálních sítích, a to i děti, které by je
vzhledem ke svému věku ještě neměly vůbec mít. Domnívá -
me se, že některé děti v tomto věku vůbec neumí počítač
používat a o pravidlech používání ani netuší. Nemluvě o vel-
 kém trávení času u něj. 

V této době se rozmáhají falešné profily přátel. Cizí lidé
se vydávají za jejich přátele, zjišťují informace, telefonní čís-
 la s cílem okrást lidi. Děti jsou velmi důvěřivé a jsou snad-
ným terčem pro tyto zloděje. Proto jsme si hodně povídali
o tom, jaké informace komu poskytovat, že je nutné se ujiš-
ťovat, zda některé žádosti o přátelství nejsou falešné. Někte -
ré děti vůbec netušily, že takové nebezpečí hrozí. Internet je
pro děti zejména zdrojem zábavy, proto jsme jim také chtěli
ukázat, že je internet pro nás i pomocníkem. Jednou z akti-
 vit bylo vyhledávání úkolů v klubu a následně pomocí in-
ternetu vyhledat správné odpovědi. Úkoly se týkaly zejména
důležitých kontaktů v Přelouči. Děti si vyzkoušely, jak s in-
ternetem pracovat, jak vyhledávat informace, a zdokonalo-
valy své počítačové dovednosti.

Nezapomínáme však na naše každodenní činnosti. Po-
máháme dětem se školními dovednostmi, věnujeme se
tvoři vé činnosti, protože podzim vybízí ke zkrášlení našeho
klubu. 

Dne 20. 9. 2017 proběhlo slavnostní otevření pergoly
pro děti z Jakub klubu. Akce se zúčastnil krajský radní pro
nezi skový sektor a sociální péči Ing. Pavel Šotola a místo-
 sta rosta města Přelouče Ing. Ivan Moravec. Rádi bychom po-
 děkovali za finanční podporu společnosti Sev.En Chva-

leti ce, která záměr podpořila v rámci Burzy filantropie
2016, dále společnosti Innogy Group Pardubice. Odpo-
ledne zpestřily orientální tanečnice, které předvedly krás-
né vystoupení. Děti z Jakub klubu připravily pro hosty po-
 hoštění.

V říjnu se děti mohou těšit na nové téma preventivního
programu, které zaměříme na školu a školní dovednosti. Dne
5. 10. 2017 se v našem klubu uskuteční Den otevřených
dveří, na který jste všichni srdečně zváni. Budete mít mož-
 nost nahlédnout do prostor Jakub klubu a vyzkoušet si růz-
né aktivity. 

Mgr. Mirka Škávová, 
vedoucí Jakub klubu

Hledáme dobrovolníka 
na výdej potravinové pomoci

Pracovnice naší služby v charitě obsta -
rávají i materiální pomoc. Šatník nám dlouhodobě vede do -
brovolnice Lída, dě lá to skvěle ,a my jsme jí velmi vděčné. 

Nyní hledáme někoho, kdo by pomohl s výdejem po-
travinové pomoci. Máme dohodnuto, že v pravidelném in-
tervalu 1x měsíčně přiveze pracovník potravinové banky
po traviny, které jsou určené k rychlé spotřebě – pečivo, ma-
so, uzeniny, ovoce a další. Dobrovolnická práce by spočíva -
la v převzetí těchto potravin, jejich rozdělení do krabic nebo
tašek a výdej jednotlivých rodinám. Celá „transakce“ zabere
přibližně 3 hodiny. Není to nic složitého, ze začátku bude me
samozřejmě pomáhat. Pokud byste o této nabídce uvažova -
li, ozvěte se prosím, moc bychom takovou pomoc potřebo-
vali, všechno si vysvětlíme, obavy rozptýlíme. Volejte, pište
tel. 731 598 914, email levinska.charita@seznam.cz.

Rita Levinská, 
vedoucí služby
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Vážení čtenáři,
jmenuji se Květa Kudová a nastoupila jsem jako nová so-
ciální pracovnice do služby Podpora rodiny. Ráda bych při-
blížila službu Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi (dále SASRD). 

Podporujeme rodiny s nezaopatřenými dětmi v jejich ob-
 tížné životní situaci. Každý se může v takové situaci ocitnout.
Ne každý má však sílu a možnosti se sám z této situace do-
stat. Někomu chybí širší rodina, která by mu pomohla. Něko -
mu chybí praktické znalosti, jak situaci řešit. Někomu chybí
na děje, odvaha či síla se do řešení pustit. S tím vším může
naše služba rodinám pomoci. 

V dnešním článku se budu věnovat přiblížení těm-
to činnostem:
§ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
§ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pojďme se tedy společně „podívat“ na výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti. 

Mnoho rodičů nezažilo výchovu v rodině nebo jejich ro-
 dina nefungovala, jak by měla. Chybí jim proto mnoho zku-
še ností ohledně péče o děti a domácnost. Zde může naše
služba pomoci. Věnujeme se společně s rodiči vedení do-
mácnosti, jak zajistit její běžný chod, rozdělit si úkoly mezi
jednotlivé členy rodiny. Podstatnou součástí je i umět hos-
podařit s financemi. Společně vytváříme domácí rozpočet,
hledáme další finanční zdroje a podporujeme rodiče v dal-
ším vzdělávání a hledání zaměstnání. S rodiči např. sestavu -
jeme životopis, nacvičujeme pracovní pohovor, pomáháme
jednat se zaměstnavateli. Některým rodičům chybí komu-
nikační dovednosti – nevědí, jak jednat na úřadě, u lékaře,
se školou. S tímto jim také pomáháme, učíme je, jak „správ-
ně“ jednat, posilujeme jejich sebedůvěru, aby neměli obavy
se na tyto instituce obrátit a uměli vyjádřit, co potřebují. 

Velkou část naší práce věnujeme výchově a vzdělání dě-
 tí. Ještě před nástupem do školy je důležité věnovat se správ-
 nému vývoji dětí. Společně s rodiči si povídáme a ukazuje -
me, jak děti podpořit v rozvoji např. jak si s nimi hrát, které
hračky pomohou, společně si kreslíme, vybarvujeme, učíme
se tvary a barvy. Když dítě nastoupí do školy, je důležitá pra-
 videlná školní docházka. Podporujeme rodiny, aby vnímaly
její důležitost. Dále pracujeme na domácí přípravě do ško-
ly. Nejde jen o to se s dětmi učit, ale především pomoci ro-
dičům v tom, aby se s dětmi učili oni. U starších dětí, aby si
dokázaly samy k učení sednout. Pro děti není podstatná jen
škola, ale také způsob trávení volného času. Pomáháme te-
 dy rodinám najít finančně dostupné kroužky a jiné zájmové
aktivity. Objeví se i situace, kdy mají rodiče výchovné problé-
 my. Děti je neposlouchají, nerespektují a oni nevědí, co s tím.
Společně si o tom povídáme, hledáme možnosti, jak v dané
situaci reagovat, jak dětem nastavovat hranice a trvat na
jejich dodržování. 

Činnosti ukryté pod druhou odrážkou, tj. zprostředková -
ní kontaktu se společenským prostředím, na předchozí v mno-
 hém navazuje. Vyskytnou se situace, kdy je problém již zá-
važnější a není v našich možnostech jej společně s rodinou
vyřešit. V takovém případě pomůžeme rodinám vyhledat vhod-
 nou organizaci a rodinu tam doprovodíme. Často se jedná
o pedagogicko-psychologickou poradnu, dětského psycho -
loga, občanskou poradnu (zejména v oblasti zadluženosti).
Jedná se ale i o běžné záležitosti, kdy rodina nemá možnos -
ti, jak se tam dostat, nebo nemá dostatečný pocit jistoty, že
jednání zvládne sama. Např. může jít o doprovod k jedná-
ní na úřad, vyjednávání s pronajímatelem, oslovení organi -
zace poskytující volnočasové aktivity. 

Doufám, že se mi podařilo trochu přiblížit část naší prá-
ce. V příštím čísle budu pokračovat. 

Za všechny pracovnice služby 
přeji pohodové podzimní dny 

Mgr. Květa Kudová, 
sociální pracovnice Podpora rodiny
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V našem městě probíhá od 15. 9.
do poloviny listopadu pod záštitou
Sociologického ústavu AV ČR a spo-
 lečností MEDIAN, s. r. o. sociologic ký
průzkum. Některé domy/byty v na-
 šem městě byly náhodně vybrány,

aby se někteří členové domácností zúčastnili výzkumné -
ho šetření. Jedná se o významný akademický/vědecký vý  -
zkumný program, jehož cílem je získat chybějící infor  -
ma ce o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR.
Dotazování probíhá osobním pohovorem, ve většině pří-
padů trvá osobní rozhovor 40 minut. Odpovědi jsou zce-
la anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rám-
 ci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití
osob i osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se
domácnosti k ničemu nezavazují. Veškeré otázky Vám
zodpovíme na telefonním čísle 225 301 639 nebo může -
te zaslat e-mail: spolecenskevztahy@median.cz. 



Skvělá Gabriela i Adam
Mílí přeloučští občané, ochladilo se,

mu síme již topit, a je spousta věcí, které
musíme. Například dodávat včas příspěv -
ky do Roštu, jako se to mně nepovedlo
v srpnu a v září. Proto se vám omlouvám,
ale i mně osobně to mrzí. 

Dne 3. září 2017 se v Přelouči, v koste-
 le sv. Jakuba v 18.00 hodin konal bene-
fiční varhanní koncert, proto chci poděko -
vat městu Přelouč za finanční podporu
a za úvodní slovo paní starostce Burešo -
vé. Pořádání 11. ročníku Českého varhan -
ního festivalu, a jednoho z cca 50-ti kon-
certů i u nás v Přelouči, jsem rád přivítal.
Musím poděkovat za nádherný zážitek
zpě vu sopranistky, paní Gabriely Eibenové
a hru varhaníka a organizátora festivalu
pana Adama Viktory. Festivalové koncer-
ty letos ještě na jiných místech pokraču-
jí až do prosince, /www.ceskevarhany.cz/
a krátký videozáznam je možné shlédnout
na webu Města Přelouč. Díky, Mirku Bečič -
ko. Při následném posezení na faře jsme
zjistili, že umělci jsou zároveň i manželé.
Děkuji paní starostce Burešové a paní Gry-
 čové za pohoštění, květiny, báječný kon-
cert a za velmi milé setkání a přátelskou
atmosféru. 

Sjednocená Evropa –
mír a spolupráce

S kamarády jsem již potřetí navštívil
v září na 3 dny Brusel, tzv. hlavní město Ev-
 ropské unie, i když Štrasburk, nebo Paříž
chtějí být konkurencí. V první den jsme si
dali v restauraci vafle s báječnou čokolá-
 dou, viděli „panáčka na malé“ ☺ a také se
setkali s cca 60 lidími, pracujícími v Bru-
selu a s kandidátem na prezidenta panem
Drahošem. Další den výletu patřil návště -
vě německého lázeňského města Cáchy,
město Karla Velikého, císaře, jehož děda Ka-

 rel Martel /kladivo/ porazil muslimy 25. říj-
 na 732 v bitvě u Tours a Poitiers. V Bruse lu
působí Slovenská katolická misie, máme
tam přítele kněze, který nás vzal autem do
Cách, slouží mše pro věřící Čechy i Slová -
ky a koná tam duchovní službu.

V poslední den jsme si prohlédli sídlo
Evropského parlamentu, místa, kde pracují
europoslanci za naši Českou republiku.
Díky panu poslanci T. Zdechovskému nás
jeho stážistka provedla budovou, po pří-
sné vstupní kontrole ostrahy. Viděli jsme,
jak vypadají standardní kanceláře poslan -
ců a jejich pomocného personálu, velkou
zasedací místnost parlamentu, místo pro
komise, pro novináře, televizní přenosy,
kde je místo pro veřejnost, a spoustu dal-
ších zajímavých informací. EU letos slaví
60 let od tzv. „římských smluv“, kdy vzni klo
EHS. Mají tam i kapli a meditační místnost
a mne zaujala kopie „European cross –
euro kříž“, /5ti-metrový originál je v Ra-
kousku, Alpách – Alberfeldkogels (1707 m)
www.ebensee.naturfreude.at/ který je po -
skládán z kovových kostek, ve kterých se
uvnitř nachází „kámen“ z každé členské
země EU, který tuto zemi nějak symboli-
zuje. /ČR je první vpravo od středu a nachá -
zí se tam patrně i český granát, pocháze -
jící z obce Sedlov u Kolína, údolí Jordán,
bývalé naleziště/. Kříž vznikl v technické
škole v Rakousku v roce 2006, kdy Rakou -
sko mělo v EU předsednictví. Má být sym-
 bolem „sjednocené Evropy“, symbolem pro
Evropu, která chce žít spolu v míru a spo-
lupráci. Minulé i současné vymazávání
křesťanských symbolů i křížů je znamením
dechristianizace společnosti, srdce a mysli.
Necháváme se ovlivňovat fobií antikřes-
ťanství, zanecháváme víru a úctu hodno -
tám duchovním. Satan – Boží nepřítel –
jak si nechce, že bych já byl Boží přítel. A co
na to já? Ježíš říká v zahradě getsemanské
i zrádci Jidášovi: příteli… Bůh není nepří -
tel člověka. Člověk ztrácí Boha a prázd-
no má v duši? Ale bohoslužby a modlitby
se konají stále. V neděli, v den slunce, má-
 me stále možnost uctívat Otce skrze Syna.
Kdybychom raději toužili po pokoře, dob-
ro tě, věrnosti křesťanským slibům, ctnos-
tem – milí křesťané!

Pak jsme navštívili „Dům evropské
his torie“ kde jsme procházeli expozice
o kon tinentu Evropa, historii, o technic -
kém roz vo ji, ale i o strašných válkách, 1.
a 2 světové, a také snahu o spolupráci.
Zhlédli  jsme i vi deo o zemích východního
bloku, jak to bylo u nás: 21. srpen 1968,

NDR – pád Berlínské zdi, ČSSR – listopad
1989… Dnes již známá každoroční vo-
jenská pouť do Lurd připomíná smíření
nepřátel Francie a Německa a myšlenka
EU pochází od Schumanna a Adenauera,
Francouze a Němce. Přál bych vám všem,
hlavně mládeži, vidět a slyšet a uvědomit
si význam a hodnotu členství ČR v Evrop -
ské unii. 

13. Říjen 1917–2017
Česká národní pouť do Fatimy na če-

le s kardinálem Dukou proběhla ve dvou
hlavních dnech, v úterý
a ve středu, 12. a 13 září
2017. Slavení v ČR se ko-
ná v diecézích a pak spo-
lečně 7. 10. v Koclířově
u Svi tav od 9:30 hod. Je to
již 100 let od zjevení Pan-
 ny Marie 3 dětem v Portu -
galské Fatimě, s prosbou k oběti a modlit-
 bě růžence. Tehdy byla válka a Panna Ma-
 ria žádala lidi o modlitby za mír. „Jestli se
lidé neobrátí, bude další válka, a že se
i Rusko obrátí a papež a církev bude
pronásledována“. Stalo se! Dvě děti ze-
mřeli brzo, Jacinta a František, a Lucie ze-
 mřela /+97let/ jako řeholní sestra až v ro-
 ce 2005. Mehmet Ali Agca postřelil 13. 5.
1981 papeže Jana Pavla II., za dva roky ve
vězení se s ním setkal (Hovořil jsem s ním,
jako se mluví s bratrem, jemuž jsem od-
pustil. Co jsme si řekli, je tajemství mezi
mnou a jím.)“.Před svou smrtí sestra Lu-
cie předpověděla, že poslední zápas bu-
de zápas mezi královstvím Satana a Kris-
ta, zápas o manželství a rodinu. Stalo se!
Ten, který rozděluje – Diabolos – Ďábel, se
snaží rozbít rodiny, vztahy k Bohu a naše
vzájemné vztahy. Daří se mu! Díky naší ne-
 ochotě odpouštět, i neuzdravenému srdci
od zla a hříchu. Zanecháme li Boží věci,
ochranu Panny Marie, kdo nás ochrání?
Památka P. Marie Růžencové 7. Října 1571
připomíná námořní vítězství spojených
vojsk Svaté ligy nad Turky v bitvě u Lepan -
ta. Papež Pius V. nařídil modlitbu růžence
pro celou Evropu, a vojáci v čele s Juan
de Austria bojovali, i díky lepší výzbroji,
i díky modlitbě, a zvítězili! Tyto boje, du-
chovní za zachování víry, naděje, lásky,
svých závazků, tyto boje tady jsou stále.
S Boží pomocí, na přímluvu srdce Panny
Marie a svatých nakonec zvítězíme. Pře-
 ji vám požehnaný říjen, odvahu a sílu.
Prav da Páně vítězí.

Váš kněz Lubomír Pilka.
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz



V Tupesích proběhlo v sobotu 26. srpna 2017 rozloučení
s prázd ninami. Děti soutěžily v různých disciplínách, chytaly
ryby, vyřádily se na skákacím hradu. Došlo i na opékání buřtů.

Další sobotu, 2. září 2017 se svolala brigáda na odstranění
drnů z okraje vodní nádrže. Akce se velmi vydařila a účast by-
 la výborná.
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Vážení a milí milovníci krásné hudby!
Rádi bychom vás pozvali na koncert Ireny Bezdičkové
(housle) a Martina Jakubíčka (varhany, zpěv), který se
bude konat v neděli 8. října od 17 hodin ve sboru Tůmy
Přeloučského, č.p. 332, (Církev československá husitská). 

V jeho průběhu zazní tyto skladby:
Johann Pachelbel: Canon in D 

(Variations on a Ground Bass)
Johann Sebastian Bach: Air
Georg Friedrich Händel: Sonata E dur - Adagio, Allegro
Georg Friedrich Händel: Lascia chio pianga
Antonín Dvořák: Romantický kus č. 1, 

Allegro moderato
Antonín Dvořák: Biblická píseň č. 4 

Hospodin jest můj pastýř
Martin Jakubíček: Žalm 131
Pietro Mascagni: Intermezzo Sinfonico
Giacomo Puccini: Salve Regina
Josef Suk: Houslové sólo z Pohádky 

„Radúz a Mahulena“
John Williams: Thema from Schindler’s List
John Debney: The Passion of Christ symphony

– houslové sólo

přídavek: Jules Massenet: Meditace Thais

Těšíme se na vaši účast! VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ

Inzerce



POLICIE – vývoj na území dnešní ČR
a Rakouska

Obecní policie v Přelouči
Na tomto místě bych chtěl obeznámit čtenáře ještě s jedním

městským sborem, a to s městskou policií v Přelouči, mém rodiš ti.
Ta je příkladem, že tyto městské sbory fungovaly i v menších měs-
 tech. Jak jsem se dozvěděl z místních kronik a zápisů městské ra-
 dy, vznikla zde městská policie již roku 1869. V té době mě la ve
stavu 3 strážníky. Strážníci dohlíželi na veřejný pořádek, pro dej
zkaženého ovoce, na řezníky a podobně. V roce 1871 jim měst-
ská rada uložila zvýšený dohled nad čistotou okolo místní ho
kos tela, a to hlavně v neděli při konání bohoslužeb. Roku 1872
byl usta noven policejní revizor pan Fr. Jedlička. Jeho plat činil
150 Zl. roč ně. V roce 1882 se pak v kronice píše, že mezi úkoly
místní poli cie patří i odvoz bláznů do blázince. Ro-
ku 1891 probě hla reorganizace sboru. Ze stávají-
 cí ho stavu (bohužel se mi nepodařilo zjistit počet
strážníků v této době) byl odeslán do výsluhy jeden
strážník a druhý, pro stáří, byl přidělen pouze pro
služ bu na náměstí. V červnu tohoto roku byli přija-
 ti dva noví strážníci.

V roce 1894 bylo rozhodnuto radními, že strážní-
 ci budou dostávat 1/3 z vybraných pokut. Roku 1895
odchází do výsluhy Fr. Jedlička (přiznán „důchod“
150 Zl. ročně), na jeho místo byl vypsán konkurs, při-
 jat byl pan Vosáhlo s přiznaným platem 400 Zl. roč-
ně. V září téhož roku byla schválena služební pra-
vidla pro policejní stráž. V listopadu rozhodli místní radní o umís-
 tění lucerny s nápisem „ Městská strážnice“ před slu žebnu míst-
ní policie.

V roce 1896 pobíral policejní revizor plat 540 Zl. ročně a stráž-
 níci 365 Zl. ročně. Roku 1898 dostali strážníci příkaz stíhat rych-
lou jízdu velocipedistů ve městě. V tomtéž roce byla zřízena plo-
várna a místní policie zde měla dbát na dodržování mravnosti.
V roce 1899 odchází do výslužby strážník J. Lieger ve věku 77 let,
přiznáno mu bylo výslužné ve výši 150 Zl. ročně. Na jeho místo při-
 chází nový strážník. Kronika roku 1914 píše, že třetí policejní
strážník (pravděpodobně tedy v té době sloužili pouze tři stráž-
níci) Fr. Šípek narukoval k pěšímu pluku do Vysokého Mýta. Ke
konci roku byl na policejním referátu města v čele Václav Marek
a členové páni Jiří Novák, Josef Potůček, Václav Suchánek a Jo-
sef Vojtíšek. V roce 1915 sloužili ve městě dva strážníci (pánové
Sedlák a Nerad) a tři ponocní. Roku 1917 údajně padl strážník
Fr. Šípek na frontě v Itálii. V roce 1918 byl vypsán konkurs na dva
nové strážníky. Oba byli přijati roku 1919. Jednalo se o Fr. Nová-
 ka a pana Ujce. Téhož roku je jmenován do funkce nadstrážmis -
tra pan Nerad. V únoru 1920 má město Přelouč ve stavu 4 stráž -
níky. V roce 1921 poslalo město strážníky Ujce a Nováka na kurs
policejní stráže v Pardubicích. V roce 1922 bylo zakoupeno pro
potřeby policie kolo v hodnotě 1339 Kč.

Platy strážníku v roce 1924 činili kolem 10 000 Kč na rok
a strážníka. V roce 1941 byla místní policie zrušena.

Pokračování příště.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1) Automatizovaný systém právnických informací (ASPI)
2) Hlásí se policie, roč. III, IV, V, VI, 1999, 2000, 2001, 2002

3) KOUDELKA, F.; SUK, J. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v ob-
dobí Pražského jara 1968. Brno: Doplněk, 1966

4) Kronika města Přelouče, 1860–1945
5) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva I. Praha: Themis, 1997.
6) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva II. Praha: Police histo-

ry, 1999
7) MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva III. Praha: Police histo-

ry, 2001
8) MACEK, P.; HÁJEK, VL. Obecní policie. Praha: Policejní akademie ČR, 1998
9) NĚMEC, M. Občan a policie. Praha: Naše vojsko, 1996

10) Policista, rok 2000, 2001, 2002
11) Sok, P. Veřejnost a policie, Praha: MČSS, 1996
12) SPEYCHAL, R. Stráž obrany státu. Praha: MVa H, 2002

Výpis některých událostí MP Pøelouč
Byl vyveden z obchodního domu

Hlídka MP Přelouč byla přivolána k incidentu
u Pen ny Marketu. Agresivní návštěvník obchodu
slovně i fyzicky napadal pracovníka ostrahy. Ten mu-
 sel agresora vyvést ven z obchodu a použít slzotvor -
ný prostředek. Po příjezdu hlídky na místo se muž
uklidnil a odešel již v klidu pryč.

Mrtvá ovce
Na služebnu MP Přelouč oznámil občan pode -

zření z týrání zvířat. V obci Škudly jsou prý vyhublé
ovce a jedna již delší dobu leží mrtvá na pozemku.
Prý je ve stádiu, kdy už s tělem hýbou červi. Strážní-
 ci vyjeli na místo oznámení. Majitel ovcí byl vyzván,

aby uhynulou ovci odklidil. Poznatky z místa a fotodokumenta-
ci předali strážníci na odbor životního prostředí s podezřením na
protiprávní jednání týrání zvířat.

Objednal si telefon, přišla mu sklenička
Muže z Ostravska zaujal inzerát na internetových stránkách

Ba zoš o prodeji mobilního telefonu. Zboží zakoupil a nechal si
ho po slat poštou. Jaké bylo překvapení, když v balíku nenalezl te-
 lefon, ale sklenici.

Vedoucí zdejší poštovní pobočky požádala městskou polici
o případnou identifikaci muže na kamerovém záznamu, který při-
 nesl balík k přepážce. Strážníci podezřelého identifikovali. Infor -
mace k podezřelé osobě předali kolegům z obvodního oddělení
PČR v Ostravě, kteří událost řeší jako majetkový přestupek.

Skupinka mladých lidí vyřvávala na ulici 
a převracela popelnice

Národnostně pestrá skupinka při cestě na vlak rušila hlasitý-
 mi výkřiky noční klid. Tohoto jednání si povšimli strážníci, a pro-
to skupinku Čechů a Francouzů vyzvali, aby se zklidnili. Mládež
se uklidnila, proto strážníci pokračovali v kontrolní činnosti měs-
ta. O několik minut později přijal dozorčí MP Přelouč oznámení
o hlučné skupince v ulici Hradecká. Jednalo o stejné lidi. Tentokrát
navíc k hlasitým výkřikům přidali převracení popelnic. Toto jed-
nání již hlídka MP řešila blokovou pokutou.

Bezdomovec bez hranic
Při kontrole budovy ČD v Přelouči si strážníci všimli spícího

muže. Když ho vzbudili, zjistili, že se jedná o občana Rakouska,
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a jelikož neměl u sebe žádné doklady, byla provedena lustrace
přes cizineckou policii. Ukázalo se, že muž je bez domova a byl
již několikrát kontrolován. Potuluje se po celém Schengenském
prostoru.

Podnapilý muž na Slavíkových ostrovech
Místní obvodní oddělení policie přijalo oznámení o muži le-

 ží cím na Slavíkových ostrovech. Na místo vyjela dvoučlenná smí-
šená hlídka MP a PČR. Nalezený muž byl pod vlivem alkoholu
(2,94 promile), navíc bylo zjištěno, že trpí epilepsií. Proto byla při-
 volána RZS, která muže převezla do nemocnice v Pardubicích.

Kamení na kolejích
Dozorčí místního vlakového nádraží oznámil hlídce MP, že na

koleje někdo opakovaně pokládá kamení. Jelikož kameny byly po-
 loženy v místě výhybky, kdy by mohlo dojít k ohrožení dopravy,
musel přestavit vlakovou cestu. Na místo události byla přivolána
drážní inspekce a hlídka policie. Událost řeší místní oddělení
PČR s podezřením na přestupek dle zákona o drahách.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 

e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní zá-
ležitosti, které se musí řešit okamžitě

za městskou policii  Leoš Slavík, DiS., 
velitel MP Přelouč

Dobrý den, vážení čtenáři. Dny se krá-
tí, teplota klesá a my se čím dál víc stahu -
jeme do našich domovů. Máme tedy více
času myslet na náš žaludek. Já toho vy-
 užiji a něco vám nabídnu. Na polévky jsem
si vzal vzor z maďarské kuchyně a na hlav-
 ní jídlo zůstanu u nás doma.

MAĎARSKÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: kousek hovězího
a vepřového masa, uzenou slaninu, lží-
 ci sádla, cibuli, polohrubou mouku na
zahuštění, mletou červenou papriku –
sladkou a pálivou, několik rajčat, dvě
brambory, nožičku libereckého párku,
větší stroužek česneku, drcený kmín,
špetku majoránky, lžičku gulášového
koření, sůl, pepř.
Postup: na tuku rozškvaříte na malé kost-
 ky pokrájenou slaninu, přidejte pokrájenou
cibuli a na mírném ohni ji osmažte dozla -
tova. Přidejte na kostičky pokrájené hově -
zí maso a nejméně 10 minut ho opraco-
vávejte na cibulovém základě. Následně

přidejte pokrájené vepřové maso a pokra -
čujte v restování. Následně maso osolte,
přidejte gulášové koření, papriku, popraš -
te moukou, zalijte vodou a za občasného
promíchání pod pokličkou duste. Před úpl -
ným změknutím masa přidejte pokrájená
rajčata, na kostičky pokrájené brambory,
rozetřený česnek, špetku kmínu. Zakryj -
te pokličkou a na mírném ohni vařte do
úpl ného změknutí všeho. Po částečném
zchlad nutí polévky dochuťte majoránkou,
solí a pepřem.

KUŘECÍ RAGÚ
Co budete potřebovat: kuřecí skelety, ža-
 ludky, srdíčko, kořenovou zeleninu, olej,
polohrubou mouku, kelímek sladké sme-
 tany, několik žampionů, část květáku,
sterilovaný hrášek, sůl, pepř.
Postup: kuřecí skelety s droby uvařte spo-
lečně se zeleninou, pokrájenou na malé
kos tičky, na plátky pokrájenými žampiony
a sterilovaným hráškem v mírně osolené
vodě. Krátce před dovařením přidejte roze-

 braný květák. Následně sceďte. Do vývaru
přidejte smetanu, v niž rozkvedlejte mou-
ku a krátce povařte. Obrané a pokrájené
maso spolu se zeleninou vraťte do vývaru.
Dosolte, případně dál dochuťte. Podávejte
s bílým pečivem.

VEPŘOVÉ ŽÍŽALY S OKURKAMI
Co budete potřebovat: vepřové plecko (ký -
ta), lžíci sádla, cibuli, dvě lžíce plnotuč -
né hořčice, 3–4 ks sterilované sladkoky -
selé okurky, kelímek zakysané smetany,
polohrubou mouku na zahuštění, sůl,
pepř.
Postup: z masa si nakrájejte silnější nud-
 ličky (žížaly). Na sádle je opečte, osolte,
ope přete, přidejte nakrájenou cibuli, krát-
ce opeč te. Přilijte vodu (vývar), přidejte ho -
řčici a na mírném ohni za občasného pro-
 míchání pod pokličkou pozvolna duste. Před
změknutím masa přidejte pokrájené okur-
 ky. Na závěr ve smetaně rozkvedlejte mou-
 ku, vlijte do omáčky a ještě krátce povařte.
Dle chuti dochuťte. Podávejte s rýží.

Ke všem jídlům vám přeji 
dobrou chuť.

Pavel Culek
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přijme vhodného uchazeče na místo: 

„Strážník městské policie“
Podmínky pro přijetí:
• věk minimálně 21 let
• občan ČR
• spolehlivost a bezúhonnost (§ 4a, § 4b, Z. č. 553/1991 Sb.)
• zdravotní způsobilost (§ 4c, Z. č. 553/1991 Sb.)
• úspěšné absolvování fyzického a psychodiagnostického

testu
• vzdělání – úplné střední odborné s maturitou
• úspěšné absolvování výběrového řízení
• řidičský průkaz

Nabízíme:
• zajímavou a nestereotypní práci (směnný provoz)
• 5 týdnů dovolená
• stravenky
• odpovídající finanční ohodnocení
• po zapracování možnost dalšího finančního ohodnocení
• sociální jistotu

Bližší informace získáte osobně v kanceláři velitele MP, 
nebo na e-mailové adrese: mp@mestoprelouc.cz

Kulináøské okénko



Velký den prvňáčkù
Do tří prvních tříd se letos

těšilo 73 kluků a holčiček. Vět-
 šinou se už znali z tvořivých
dílniček, které pro ně připra-
vily jejich třídní učitelky v mi-
nulém školním roce. V tento
významný den je i jejich rodi-
če přišla pozdravit paní ředitel -
ka, její zástupkyně a zástupce
města. Ke slavnostnímu zahá-
 jení školní docházky přispělo
tradič ní svezení v kočárech
tažených koňmi z Národního
hřebčína v Klad rubech nad La-
 bem. První školní den se vyda -
řil a my přejeme všem prvňáč -
kům, aby i ty stovky dnů v dal-
ších devíti letech byly úspěšné. Hodně štěstí!

Projektový den šesťákù
Na začátku září proběhl projektový den, jehož hlavní náplní by-

 ly hry zaměřené na rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce.
Cílem bylo stmelit nově vzniklé kolektivy v šestých třídách. Přejeme
žákům, aby šťastně propluli 2. stupněm a dobře se připravili na své
další studium.

Další akce v záøí:
• 2. třídy – ročníkový projekt „Svět pohádek“ a zahájení pla-

veckého výcviku

• 6.–7. třídy – poznávací zájezd do Německa

• 5.–9. třídy – koncert „Na vlnách přátelství“

• 6.–9. třídy – program organizovaný městskou knihovnou „Tajem -
ný svět legend“

Pozvánky na øíjen:
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Základní škola Smetanova ul.

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?!
Ve středu 25. 10. 2017

Přijď te se trochu bát a projít si 
naši strašidelnou stezku parkem u budovy I. stupně.

19.00 – předškoláci a mladší děti
20.00 – 1.–2. třída 

a další zájemci

Zveme všechny malé děti,
jejich rodiče či jiný doprovod.

ZŠ Smetanova, Přelouč

SBÌR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 10. 10. úterý 14.00 – 16.30

11. 10. středa 7.15 – 8.00 a 14.00 – 16.30
12. 10. čtvrtek 7.15 – 8.00

KDE: ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ

Sbíráme noviny, časopisy, letáky a směs papíru,
kartóny ani lepenku NE. 

Máte-li možnost, papír, prosím, zvažte.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.



Vítejte prvňáčci!
V pondělí 4. 9. 2017 začal opět nový školní rok! Pro 53 dětí to byl

zároveň první školní den v opravdové škole. Za doprovodu rodičů prá-
vě tolik malých žáčků poprvé usedlo do školních lavic na ZŠ Masary-
 kovo náměstí. Tak jako každý rok i letos je v hezky vyzdobených třídách

přivítaly „jejich“ třídní učitelky D. Paráková a V. Šorfová. Prvňáčky přišly
přivítat i paní ředitelka s paní zástupkyní a také paní starostka. Všem
dětem popřály hodně úspěchů v novém prostředí. Noví žáčci odcháze-
li domů plni dojmů a s sebou si také odnášeli spoustu dárků. Přejeme
všem novým školákům a jejich rodičům šťastné vykročení do „nové eta-
 py“ jejich života. Mgr. D. Paráková

Školní družina
Naše školní družina dětem nabízí nespočet zájmových činností, kte-

 ré probíhají v přátelském kolektivu a v místě, které dobře znají. Pro za-
 pojení do kolektivu i pro rozvoj vlastní osobnosti mají děti možnost hrát
kolektivní i individuální hry. V kroužku Dovedné ruce a Výtvarném krouž-
 ku zase rozvíjejí smyslové vnímání, seznamují se s různými nástroji, ma-
 teriály, technikami a postupy, zdokonalují si jemnou motoriku.

Dále děti mohou navštěvovat pohybové kroužky Florbal a Aerobic,
kde rozvíjí své koordinační schopnosti, berou sport jako zábavu, učí se
ochotně spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Součást školní
družiny je také hřiště, které slouží nejen pro hru a odpočinek, ale ode-
 hrávají se zde i různé sportovní akce.

V prvním pololetí tohoto školního roku (2017/2018) se opět těšíme
na spolupráci s Jakub klubem. Společně s ním připravujeme pro děti
příležitostné akce pro zpestření běžného programu v ŠD.

V rámci ŠD se také chystáme navštívit místní novou hasičskou zbroj-
 nici, kde poznáme, jak probíhá pracovní den profesionálních hasičů.

Období podzimu a zimy si spolu s dětmi ze ZŠ Smetanova zpes třu-
 jeme návštěvou místního kina, kde nám promítají pásma pohádek, na
které se vždy těšíme.

Během školního roku v ŠD pořádáme i sportovní klání, různé te-
 matické akce a soutěže k aktuálnímu období, např. podzimní soutěž
o nejhezčí dýni, mikulášská nadílka apod.

Provoz družiny je denně od 6.15 do 16.30 hod.
M. Schreinerová, ved. vych.

Logopedie
Nejmladší žáci mohou pokračovat v řečové výchově i ve škole, kte-

 rá probíhá v odpoledních hodinách. Navazujeme tak na mateřskou ško-
 lu. Kromě dechových, fonačních a artikulačních cviků zařazujeme i růz-
 ná cvičení ve formě her pro rozvoj paměti, myšlení, fantazie, zrakového
a sluchového vnímání.

Snažíme se řečové obtíže odstraňovat tak, aby logopedie žáky ba-
 vila. Mgr. M. Černohlávková

Další moderní učebna je na světě
Prázdniny jsou již nenávratně pryč a žáci školou povinní museli

zasednout do svých lavic. Nejinak tomu bylo v případě ZŠ Přelouč na
Masarykově náměstí.

Avšak zatímco školáci o prázdninách odpočívali, někteří zaměst-
nanci školy a montážních firem rozhodně nezaháleli a připravili žá-
kům a vyučujícím překvapení v podobě zmodernizovaných prostor.

Nové LED osvětlení ve třídách je energeticky úsporné a poskytu-
je nesrovnatelně lepší světelné podmínky všem účastníkům výchov-
ně-vzdělávacího procesu.

Další velmi podstatná změna se udála v učebně anglického jazy-
 ka. Žáci zde nyní upírají zraky na zbrusu novou interaktivní tabuli s mo-
 derním projektorem, který neoslňuje a velmi věrně zobrazuje barevné
spektrum. Interaktivní tabule představuje užitečného pomocníka, jenž
zásadním způsobem činí výuku efektivnější, názornější a pro žáky za-
 jímavější. V kombinaci s připojením k internetu poskytuje vyučujícímu
nesčetné možnosti využití a při moderně vedené výuce by rozhodně ne-
 měla chybět. Základní škola na Masarykově náměstí má nyní touto ta-
 bulí vybaveny všechny odborné učebny a pracují s ní také všichni žáč -
ci ve třídách budovy prvního stupně.

Výše zmíněná tabule však zdaleka není poslední novinkou na naší
škole. Své využití jistě naleznou i nově nainstalovaná sluchátka s mi-
krofonem, která jsou nyní k dispozici každému z účastníků výuky anglic -
kého jazyka. Zdroj zvuku ovládá vyučující, ten může v případě potřeby
pouštět žákům do sluchátek libovolnou zvukovou stopu. Díky mikrofo -
nům lze také vytvářet záznamy mluveného projevu žáků, tento násled -
ně přehrávat a upozorňovat na chyby, kterých se mluvící dopustil. Vy-
užití sluchátek ve výuce cizího jazyka je neocenitelné.

Co říci závěrem? Vymoženosti moderní doby se nyní objevují v mno-
 ha oblastech lidské činnosti, školství by nemělo být výjimkou. Kvalitní
a efektivní vzdělávání se dnes bez moderního technického vybavení
neobejde a chceme-li jít s dobou, musíme se jí přizpůsobit.

Mgr. T. Vítek

Kroužky 2017–2018
Jazykový 4x p. K. Pokorná Aj – 1. tř. PO, ÚT,

ST, ČT od 11.50 hod.
2x p. D. Paráková Aj – 2. tř. PO+ST od 11.50 hod.
1x p. D. Paráková Nj – 1. st. ÚT od 13.15 hod.

Matematický 1x p. M. Holická Ma– 8. tř. ST od 7.05 hod.
Matematický 1x p. M. Holická Ma– 9. tř. ÚT od 7.05 hod.

Výše uvedené kroužky jsou hrazeny 
z projektu Inkluzivní vzdělá vání pro Pardubický kraj

Florbal 1x p. M. Bulušek –  4.+5. tř. ST od 14.30 hod.
Logopedie p. M. Černohlávková individuálně
Logopedie p. D. Staňková individuálně
Keramika p. Šorfová ST od 13.00 hod.
Keramika p. V. Vašíčková PO od 13.30 hod.
Keramika p. D. Staňková ÚT od 12.30 hod.

Doučování
Český jazyk p. A. Školníková –   4.+5. tř. ÚT od 7.10 hod.
Matematika p. A. Školníková –   4. tř. ST od 12.40 hod.
Matematika p. L. Horychová –   6. tř. ST od 7.10 hod.
Matematika p. L. Horychová –   7. tř. Čt od 7.10 hod.

Doučování bude hrazeno 
z projektu Inkluzivní vzdělávání pro Par dubický kraj
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

INFORMUJE

NNAABBÍÍDDKKAA  SSTTUUDDIIJJNNÍÍCCHH  OOBBOORRŮŮ
PPRROO  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK  22001188//22001199

q OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ 
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

79-41-K/81  Gymnázium – PRIMA (pro žáky 5. tříd ZŠ)
79-41-K/81 Gymnázium – KVINTA (pro žáky 9. tříd ZŠ)

q ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ 
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

34-53-L/01   Reprodukční grafik, grafička pro média

q TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍ 
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

34-52-H/01   Tiskař na polygrafických strojích
34-53-H/01   Reprodukční grafik, grafička
33-56-H/01   Truhlář
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel – auto-

mechanik
23-51-H/01 Strojní mechanik – zámečník

Pro uchazeče oborů SOŠ nabízíme možnost ubytování v domo -
vě mládeže.

DDNNYY  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ
AA  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  OODDPPOOLLEEDDNNEE

GYMNÁZIUM SOŠ

23. 11. 2017  15.00–18.00 24. 11. 2017 13.00–18.00
8. 2. 2018 15.00–18.00 25. 11. 2017 8.00–12.00

10. 1. 2018 13.00–18.00

MATURANTI 2017
Na začátku nového školního roku se ještě krátce vrátíme

k výsledkům našich posledních absolventů. Většina z nich po
úspěšném složení „zkoušky z dospělosti“ pokračuje v dalším
studiu na vysoké škole. Jejich kroky nejčastěji zamířily do Brna
(a oni se tak stali posluchači strojního inženýrství na VUT či
právnické fakultě Masarykovy univerzity) a do Hradce Králo -
vé (kde se budou věnovat např. studiu lékařské fakulty Univer -
zity Karlovy anebo jazyků, případně sociálních věd na místní
UHK). Své zastoupení v podobě bývalých přeloučských oktavá -
nů získají také vysoké školy v Českých Budějovicích, Pardubi-
 cích a v Praze.

Tyto výsledky jsou v relaci s čísly didaktických testů státní
části maturitních zkoušek. Dle oficiálních statistických dat a ta-
 bulek pro gymnaziální obory (vysledky.cermat.cz) si maturan -
ti přeloučského gymnázia v pomyslném žebříčku průměrné pro-
 centuální úspěšnosti v Pardubickém kraji vedou velmi dobře.
V matematice je průměr percentilového umístění na výborných

85,3 %, v anglickém jazyce 77,5 %. Také výsledky maturitních
zkoušek z českého jazyka, ač mnohem složitěji měřitelné a po-
 rovnatelné, potvrdily kvalitní připravenost přeloučských gym-
 nazistů.

Nezbývá než našim letošním absolventům popřát mno-
ho podobných studijních úspěchů i na jejich nových půso -
bištích.

PROJEKT EU OPVK VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Posledním, třetím rokem, bude naše škola pokračovat v rea -

lizaci projektu EU OPVK „Podpora přírodovědného a technic -
kého vzdělávání na středních školách Pardubického kraje“.
Odborné učebny a dílny, vybavené v rámci projektu, navštíví
v rámci partnerství se ZŠ žáci obou přeloučských základních
škol a také školáci z Choltic a z Heřmanova Městce.

Současně bude pro všechny zájemce organizován krou-
 žek zaměřený na rozvoj grafických dovedností. Z dotačního
fondu Pardubického kraje budou také částečně kryty nákla -
dy na další dvě aktivity projektu – devět exkurzí zaměřených
na přírodovědné a technické vzdělávání a v každém roční -
ku celkem šest laboratorních prací a cvičení z fyziky, chemie
a biologie.

NOVÉ ŠABLONY
Počátkem nového školního roku jsme připravili podklady

pro podání žádosti na čerpání finančních prostředků dotační-
 ho programu EU z výzvy „Nové šablony na SŠ“. Využít chceme
především aktivity „Metoda CLIL ve výuce na SŠ“, která je za-
 měřena na podporu vzdělávání vyučujících v anglickém ja-
 zyce. Výsledkem těchto aktivit by měly být části vyučovacích
hodin, které povedou učitelé „nejazykáři“ v angličtině. Druhá
aktivita s názvem „Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ“
bude zaměřena na aplikaci nových metod ve výuce.

ADAPTAČNÍ DEN V PRIMĚ
V pátek 8. 9. 2017 se žáci primy zúčastnili adaptačního dne.

Po krátké přednášce výchovné poradkyně PhDr. Jany Horáko-
 vé se žáci přemístili ven, kde pro ně třídní učitel Mgr. Miloš Půl-
 pán připravil několik seznamovacích aktivit a her. Doufáme, že
všem našim novým žákům pomohly k dobré adaptaci na no-
vé prostředí a v utváření dobrého třídního kolektivu. Příjemný
den všichni zakončili opékáním špekáčků.



Nová marimba pro naši ZUŠ
I když ještě nejsou Vánoce, dostala naše škola nádherný dá-

 rek. Díky nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ jsme si o prázd-
ninách mohli zakoupit marimbu. Jedná se o dnes stále ještě tro-
 chu exotický melodický bicí nástroj s nádherným zvukem, který
můžete často slyšet například v afrických skladbách. Marimba
bude využívána nejen pro výuku na bicí nástroje, ale také pro
koncertní účely sólové i v souborech. Moc děkujeme Nadaci ČEZ,
z nástroje máme obrovskou radost!!!

Linda Gregarová
učitelka bicích nástrojů

COPAK SI DNES NAKRESLÍME ? 
Požárníky? Sněhuláky? Nebo listy v lese? Za dob mého dět-

ství by to v září jistě bylo obtisknuté listí ! Pročpak asi? Neb se
blížil podzim. 

Od těch časů nám naštěstí poskočila výuka výtvarného obo-
 ru o notný kus kupředu, takže naše žáky čeká ucelená forma
práce v podobě VÝTVARNÝCH ŘAD nebo VÝTVARNÝCH PRO-
JEKTŮ. 

Výtvarná řada je kratším celkem , ve kterém se dané téma
řetězí v cca 4 až 8 krocích. 

Výtvarný projekt bývá mnohem náročnější, v něm se téma
zkoumá několik měsíců nebo také let. Záleží na zvoleném té-
matu a pojetí. Formou výtvarného projektu momentálně již tře-
tím školním rokem poznávají žáci paní učitelky Martiny Panchárt -
kové na pobočce ve Chvaleticích fenomén zvířete v historických
epochách. 

V rámci naší výuky plánujme tematické výjezdy za uměním
první republiky, první z výstav ,kterou chceme navštívit, je Emil
Filla a jeho žáci. Druhá z výstav osvětlujících takzvané mezi-
válečné umění na nás čeká v Kutné Hoře v galerii GASK. V zá-
loze je také kubistická vila v Libodřicích, krematorium v Par-
dubicích, muzeum karosářství ve Vysokém Mýtě nebo stavby
z dob meziválečných v Hradci Králové. Dále plánujeme spolu-
práci s ostatními obory, hravé experimenty a studijní práce po-
třebné k talentovým zkouškám. 

Prostřednictvím časopisu ZUŠÁK nabádáme k sledování škol-
 ních stránek, během září na nich vyvěsíme výzvu ke spoluprá ci
v rámci oslav Válečných veteránů. Tento den je 11. 11. v sobo-
tu, výtvarníci chystají ve čtvrtek 9.11 akci „vlčí máky“. Zapojit se

může každý … takže koncem září na webu nebo facebooku
naší školy a následně na zahradě školy se těší…

Jan Vojtíšek

Orchestr koncertoval po Evropě
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč vedený Michalem Chmelařem

letos v létě rozhodně nezahálel. Na konci června 22.–25. 6. od-
cestoval na mezinárodní soutěž Saxoniade do německého Ho-
henstein-Ernstthalu. Tato soutěž se koná každé dva roky a pře-
loučský orchestr se jí již v roce 2013 úspěšně zúčastnil. I letos
získal mezi orchestry z Ukrajiny, Finska, Německa a Lotyšska
opět první cenu.

13. 7. část orchestru znovu vyrazila do světa, tentokrát do-
provázet skupinu mažoretek Srdíčko Kolín do francouzské Nor-
mandie. Kolínské mažoretky byly posíleny i o několik děvčat
z přeloučských mažoretek. Během tří dnů společně vystoupili
na tradičních oslavách výročí dobytí Bastily ve městech Pont de
L’Arche a Vittefleur. Pro muzikanty a mažoretky byl zážitkem pře -
devším výlet k Atlantickému oceánu.

Poslední zájezd si orchestr užil od 17. do 21. 8. v jihomaďar -
ském městě Makó, kam ho pozval místní dechový orchestr. V loň-
 ském roce orchestr z Makó navštívil Přelouč a pražskou konferen -
ci WASBE, letos pozvání přeloučskému orchestru oplatil. Orchestr
vystoupil na náměstí v Makó. Jako hostující dirigent se s ním
představil Dr. Václav Blahunek (šéfdirigent Hudby Hradní stráže
a Policie České republiky). Druhý koncert přeloučští muzikanti
zahráli v lázních Hagymatikum v Makó. Koupání v tomto velkém
lázeňském komplexu si členové orchestru během čtyř dní užili
opravdu do sytosti. Kromě toho navštívili maďarské národní mu-
 zeum Ópusztaszer a městské muzeum v Makó.

V letošním školním roce čeká přeloučský dechový orchestr
opět celá řada významných akcí. V listopadu bude koncertovat
v pražském paláci Žofín pro Českou televizi, v prosinci orchestr
zahraje vánoční koncert v Přelouči v Záložně, v únoru pojede
obhajovat absolutní vítězství na prestižní mezinárodní soutěži
do Prahy a rozjednaná jsou další zahraniční vystoupení, napří-
 klad ve Finsku, Francii a Rusku. Do Přelouče letos zavítají světo-
 vé osobnosti zabývající se dechovou hudbou, například Douglas
Bostock (šéfdirigent Tokyo Kosei Orchestra), který s naším or ches-
 trem povede dirigentský workshop, nebo Jaroslav Šíp (šéfdirigent
Ústřední hudby Armády České republiky).

Iva Junková
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V sobotu 23. září uspořádalo Kulturní a informační
centrum města Přelouče společně s Východočeskou
galerií v Pardubicích a společností ČEZ komentova -
nou prohlídku přeloučské vodní elektrárny. Všechny
čtyři prohlídky navštívilo celkem 149 návštěvníků, kte-
 ří ocenili poutavý výklad pana Josefa Moravce, vedou -
cího vodní elektrárny. Pro velký zájem je na jaro 2018
plánováno opakování.

P O Z V Á N K A
Ve středu 11. října 2017 od 19.00 hod. 
se bude konat v Přelouči U Kotýnků

další poslechový pořad, 
který pro nás opět připravil

pan JIŘÍ ČERNÝ
tématem celého večera bude britský zpěvák, 

klavírista a skladatel

ELTON JOHN
Natočil více než padesát velkých desek, 

je držitelem titulu SIR. 
Za píseň Candle In The Wind, 

věnovanou zemřelé princezně Dianě 
obdržel cenu Grammy.

Předprodej vstupenek začne U Kotýnků,
v úterý dne 26. září 2017.

Srdečně zvou pořadatelé!

Inzerce



Máme za sebou 10. ročník rallye Železné hory. A ten se
oprav du vydařil. Sobota 26. 8. ráno. Probouzíme se do krás-
 ného letního dne. Od 8 hodin se na Masarykovo náměstí za-
čínají sjíždět účastníci naší soutěžní jízdy historických vozi-
 del. Trochu se nám tají dech, když už v 9.30 je náměstí plné
a další zájemci stále přijíždějí. Ale naši pořadatelé jsou i na
toto připraveni a všechny účastníky i hosty dokázali srovnat
tak, aby byli spokojeni a diváci měli prostor k prohlídce všech
automobilů a motocyklů. A že se bylo na co dívat. Stroje vyro-
 bené ve 20. letech minulého století až po 80. léta – jedno hez-
 čí než druhé. Těžko určit ten nejhezčí.

V 11.00 účastníky přivítala starostka města paní Irena Bu-
 rešová. Poté ředitel soutěže seznámil soutěžící s tratí a celým
programem.

V 11.30 vystartoval první jezdec na trať a po něm v minu -
tových intervalech všech 90 účastníků. Čekalo na ně 60 km
v podhůří Železných hor a k tomu 14 úkolů, které měli během
jízdy průběžně plnit.

Na 25. km měli v Licomělické hospůdce kratší přestávku
na oběd, který si všichni pochvalovali. Po krátkém odpočinku
museli pokračovat. Čekalo na ně ještě mnoho kilometrů a ča-
 sový limit na dojezd byl neúprosný. Všichni soutěžící se do cí-
le dostali vlastní silou, a tak mohlo začít počítání výsledků. To
přišlo krátce po 17. hodině. Celkem bylo uděleno 70 cen a do-
 stalo se tudíž na většinu jezdců.

Krátce po 18. hodině se začali účastníci rozjíždět ke svým
domovům se slibem, že k nám zase příští rok zavítají.

Chtěl bych tímto poděkovat všem našim sponzorům, neboť
bez jejich pomoci by se takováto akce nadala uskutečnit. Po-
děkování patří také všem pořadatelům za jejich přístup k celé
akci. Zároveň se chci omluvit všem, kteří k nám do Přelouče
přijeli, ale nemohli být přijati do soutěže, ať z důvodu pozdní-
 ho zaslání přihlášky nebo spoléhání na volná místa. Z časo -
vých důvodů by se vše nedalo zvládnout. Každý rok se nám to  -
tiž hlásí víc zájemců, než je možno přihlásit.

Josef Havrda AMV-Přelouč
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Ačkoliv počasí sobotní přeloučské slá-
 vě moc nepřálo, letošní ceny dabingu se
vydařily. Již od rána na náměstí voněly
dobroty z každoročního jarmarku, ceny
pro vítěze byly připravené, sál Záložny
očekával příjezd hereckých hvězd a dal-
ších zajímavých osobností. Na hlavním
pódiu na náměstí celý program odstarto -
vala herečka, zpěvačka a moderátorka
Jana Trojanová. Velkým lákadlem hlavně
pro ty nejmenší bylo představení Micha -
la Nesvadby. Spoustu lidí určitě přiláka -
la Leona Šenková nebo Petra Janů. Per-
né chvíle připravil našim organizátorům
Adam Mišík svým opožděným příjezdem,
ale nakonec vše dobře dopadlo. Do noci
a na rozloučenou své příznivce potěšila
kapela POLYMETAL. Pravda, zima a ob-
časný déšť možná dost lidí odradil, os tat-
 ní vybaveni deštníky a pláštěnkami vy-
drželi a Přelouč v sobotu prostě žila jak
na náměstí, v Záložně, tak i v zahrádce
Občanské záložny díky programu Ate-
 liéru Josef. Velký úspěch sklidila výstava
Františka Filipovského v prostorách kul-
turního centra na náměstí. Sečteno, po-
dr ženo: výstavu si v soboto prohlédlo
93 zájemců během několika hodin. Prá-
 vem se z úspěchu raduje autor výstavy
Matěj Pešta.

A jak to všechno dopadlo v Občan-
ské záložně? V šik obleku s pověstným
kloboukem si Jiří Přeučil a pravá dáma
Marie Drahokoupilová odnesli cenu za
celoživotní mistroství v dabingu. Největ -
ší aplaus sklidil režisér Jiří Kubík, jehož
ceně za celoživotní mistroství přijeli vzdát
hold také všichni účastníci zájezdu z Br-
 na. Ticho v publiku nastalo, když mladý
da bér Matěj Převrátil předčítal seznam
her ců, kteří už žádný další dabérský kou  -
sek nepřidají – Petra Pelzera, Michala
Pa vlatu, Karla Hlušičku i nedávno ze -
snu lé ho Vladimíra Brabce. Bylo jich bo-
 hu žel skutečně hodně. Předávání grado -
va lo vyhlášením hlavních cen za ženský
a muž ský herecký výkon. Martině Hudeč -
kové cenu za dabing vynesla Bridget Jo-
 neso vá, herci Jiřímu Plachému zase Fred
Ballinger ve snímku Mládí.

Dobrou atmosféru celému večeru
vtiskl Ondřej Kepka. Jeho slova diváky
donutila jak k zamyšlení, tak ke smí-
 chu. Velkou radost určitě udělal nejmlad -
šímu vítězi Ondřejovi Balcarovi „Kouzel -

ný prsten“. Garantem této zvláštní cenu
poroty za dětský herecký dabing do 15 let
věku je Ondřej Kepka.

Trochu v šoku byla určitě Jana Mu-
si lová, která přijela podpořit svého br-
 něn ského kolegu, režiséra Kubíka a zá-
ro veň si došla pro cenu diváků, kterou
vy hrála za roli agentky Scullyové v se-

 riálu AKTA X. Z mužů diváci nejvíce oce-
 nili herce Jiřího Dvořáka. Všechny sošky
autorky Claudie Vanišové jsou u svých
vítězů a organizátoři mohou setřít pot
z čela, hluboce si oddychnout a poma-
linku se připravovat na další, v pořadí
již 24. ročník 2018. 

Marcela Gryčová

23. ročník pøedávání cen Františka Filipovského za dabing
je za námi
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Narodil jste se v Hlinsku, žijete v Pře-
louči, jaké bylo spojení Hlinska a Pře-
 louče?

Moji rodiče zde bydleli, otec z Přelou -
če pocházel, moje matka ale pocházela
z Trhové Kamenice, měla zde svou rodi-
nu, kterou často navštěvovala. V Hlinsku
jsem se skutečně pouze narodil, jinak ce-
 lý život žiji v Přelouči. Trhovou Kamenici
mám velmi spojenou s dětstvím. Každé
léto jsem sem jezdil na prázdniny. 

Jaké byly Vaše malířské začátky?
Již jako dítě jsem si velice rád malo -

val, byly to dětské pokusy a omyly. Často
jsem slýchával, že mám talent. Nicméně
po základní škole jsem bohužel z urči -
tých důvodů nemohl studovat a vzdělat
se po stránce malířské, a tak jsem místo
umělecké školy skončil na průmyslové
škole v Čáslavi. Byla to pro mě určitě do -
brá průprava, rýsování a čistá perspekti-
 va, to všechno bylo dobré, ale – nebavilo
mě to. Po maturitě jsem se „trápil“ na od-
 dělení vývoje. Po třech letech jsem se do-
 stal na místo propagačního referenta. To
už bylo mnohem lepší. Dostal jsem se re-
 klamě, propagaci a výstavám, které jsem
zajišťoval a připravoval. Právě v tuto dobu
jsem se dostal i k výrobě prospektů, které
připravovali opravdoví profíci. A zároveň
jsem již i mimo práci začal pracovat na
propagačních materiálech pro různé akce,
např. pro Zlatou přilbu. Zlomový byl pro
mě rok 1992, kdy jsem dostal nabídku při-
 pravit pro firmu Brunnthaller výstavu Ze-
 mě živitelka a tady jsem se musel rozhod -

nout, zda se osamostatním a půjdu svou
vlastní cestou nebo zůstane v Agře. Přes
obavy mé manželky jsem se stal živnost -
níkem a do roku 2000 jsem zažil tzv. zla-
 té časy, práce a příležitostí bylo skutečně
dost. Maloval jsem etikety pro potraviny,
perník, sodovkárny. Dalším velkou a za-
jímavou částí mé práce jsou určitě kalen -
dáře, které jsem připravoval pro spoustu
měst, samozřejmě pro Přelouč, dále pak
i pro Prahu, Děčín, Brno, Ostravu, Pardu -
bice, hodně zajímavý byl kalendář pro
Edmundovy soutěsky v Hřensku, vznikly
i kalendáře hradů a zámků Jižní Moravy.

Kdy jste se rozhodl pro svou první vý-
stavu a proč?

Dlouho jsem si maloval obrázky pou -
ze pro sebe. Obrázky rozvěšené u nás do-
 ma viděli moji kamarádi, známí, kterým
se obrázky líbily, tak jsem postupně začal
malovat obrázky i pro ně. Pak jsem vysta -
vil některé své kresby v roce 2002 v jed-
né galerii v Hradci Králové. Spoustu obráz -
ků se i prodalo. Bylo to pro mě skutečně
velké překvapení. A v tomto období jsem
se také rozhodl uspořádat svou první do-
 movskou výstavu v Přelouči, tenkrát ješ-
tě v prostorách staré lékárny na náměstí.
Tady jsem měl celkem 3 výstavy, v letech
2002, 2003 a 2004. Po zahájení nově zre-
 konstruované Divišovy vily díky hlavně
manželům Kyselovým pak vznikla druhá
série mých výstav právě v těchto prosto -
rách. Kuriózní byla asi výstava v roce 2012,
která se jmenovala „3x ŠTĚPÁNEK“. Tady
jsme spojili své tvorby, já, můj syn Martin

a vnuk Jakub. Opět to byl velký úspěch.
Celkem jsem pro Přelouč připravil 7 vý-
 stav včetně té letošní. 

Malujete obrázky ze života, máte své
nějaké nejoblíbenější místo, kam se
při malování vracíte?

Pro mě je nejoblíbenější to, že si mů  žu
svou kresbu vymyslet. Líbí se mi třeba ně -
kde krásná chalupa, ale okolí už ne. Tak si
tu chalupu zasadím do zcela jiné ho prostře -
 dí. Nebo ještě jinak. Například maluji Pře-
louč, ale lampy použiji zcela z ji ného měs  -
ta. Přelouč to je, ale je zkrátka podle mě. 

Vzpomínáte si na svůj první „velký“
obraz?

Jeden z mých prvních „větších“ obra-
 zů je neprodejný, nyní visí v Divišově vi-
le a pouze chvíli visel u nás doma na zdi
a pak hodně dlouhou dobu měl své mís -
to ve sklepě. Nedávno jsem ho objevil, zre-
 novoval a zařadil mezi obrázky právě na
letošní výstavu. A úplně mé první obráz -
ky z dětství našel můj vnuk a jsou na zdi
v domě mé matky. Jsou to skutečně mé
prvopočáteční kresby. Uvidíme, třeba jed-
 nou budou mít nějakou hodnotu. 

Další část Vaší tvorby patřila ilustra-
cím knížek, jaká byla?

Celkem jsem ilustroval 12 knížek, nej-
 krásnější byla práce na dětských kníž-
kách. Spolupracoval jsem s přeloučskou
Amipou, připravili jsem Říkadla, leporela,
knížku Doprava včera a dnes, třídílnou
pohádku Jak chutná v Pardubicích per-
 ník aneb Marcipánkova dobrodružství ve
vzduchu, na souši a na vodě. Všechny ty-
 to knížky byla radost ilustrovat. Posled-
ní knížka, kterou jsem ilustroval jsou se-
bra né fejetony Karla Poláčka z let 1930–
1935. Byla ta hodně zajímavá práce, i když
jsem texty ke kresbám musel studovat

Po tříleté přestávce v pátek 15. září zahájil přeloučský malíř Ivo
Štěpánek svou další, v pořadí již sedmou výstavu svých naivních
obrázků tady u nás v Přelouči. Po čtvrté se s kresbami vrátil s po-
 mocí manželů Kyselových do Divišovy vily. Nejenom díky této vý-
 stavě jsem poprosila pana Štěpánka o setkání a rozhovor.
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v nemocnici, zakázka přišla v době, kdy
jsem prodělal jednu ze svých operací. Ale
vlastně to bylo dobře načasované. Bolest,
nebolest – vše šlo stranou a vznikla prá-
 vě ilustrace knížky KOLOTOČ. 

S kým a kde se cítíte nejlépe?
Nejlépe mi je v Trhové Kamenici, sem

jezdím tvořit i odpočívat, je tu klid a jsem
tu zcela mimo veškeré dění. To je pro mě

hodně důležité. A s kým? No přece se svo-
 jí manželkou a rodinou.

Jak se Vám líbila vernisáž?
Určitě byla hezká. Opět se mi potvr -

dilo, že tady v tomto případě neplatí po-
řekadlo „Do stejné řeky nevstoupíš“. Ať už
ta úplně první vernisáž nebo ta páteční
poslední, vždycky přišli fajn lidi, byla le-
grace a obrázky se líbily. To je hlavní. 

Co plánujete do konce roku a pro rok
2018?

Do konce roku plno věcí na vánoce
a jinak já nic neplánuji, co bude, se
uvidí.

Děkuji moc za Váš čas a milé setká-
ní s Vámi a ze všeho nejvíce Vám pře-
 ji hodně zdraví. 

Marcela Gryčová
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VÌKU
ZIMNÍ SEMESTR 5. 10. – 14. 12. 2017
ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE

Městská knihovna Přelouč se v letošním roce stala kontakt -
ním místem Virtuální univerzity třetího věku, kterou organizuje
Česká zemědělská univerzita v Praze. Jsme velmi rádi, že může -
me našim seniorům umožnit tuto zajímavou formu studia, při
kte ré se nejen dozvědí nové informace z mnoha oborů, ale zá-
 roveň mají možnost setkávat se s dalšími, stejně naladěnými
„spolužáky“ a společně s nimi zvládat všechna úskalí studia.

Velký dík patří MěÚ Přelouč za možnost využívat jako studij -
ní místo VU3V bez poplatků velkou zasedací síň MěÚ Přelouč.
Tento fakt je důkazem, že město Přelouč vychází seniorům vstříc
a má pochopení pro jejich aktivity.

Zimní semestr jsme již zahájili, ale zájemci, kteří by se ješ-
tě chtěli přidat, mohou přijmout naše pozvání na čtvrtek 19. 10.
od 13.00 hodin, kdy se koná druhá přednáška zimního seme -
stru a kdy je ještě možné se ke studiu přihlásit.

L. Hývlová

PŘELOUČSKÁ KNIHOVNIČKA
NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ

Pozorní cestující si už jistě
povšimli, že v odbavovací hale
přeloučského vlakového nádra-
 ží je nově umístěna knihovnič -
ka s knihami pro cestující. Je vý-
 sledkem vzájemné spolupráce
ČD, přeloučských skautů a Měst-
 ské knihovny v Přelouči. Pokud
na svých cestách zrovna nemá-
 te co číst, neváhejte a vyberte
si z knih, které Vám v knihov-
ničce nabízíme. Rádi se na té-
 to akci podílíme a snažíme se
prázdnící se knihovnu stále do-
 plňovat dalšími knihami. Věří-
me, že budou přinášet veřej-
nosti poučení i zábavu během delších i krátkých cest vlakem. 

Městská knihovna Přelouč

ODPOLEDNE 
V BRADAVICKÉ ŠKOLE ČAR A KOUZEL
Po roce jsme opět v Městské knihovně Přelouč přivítali zá-

jemce o studium v Bradavické škole čar a kouzel. 
Po krátkém seznámení jsme se přenášedlem přenesli do

Bradavic, kde studenty čekalo náročné studium kouzelnických
předmětů. Profesorka McGonagallová děti vzdělávala v oblasti
přeměňování a profesorka Trelayneyová je zasvětila do umění
jasnovidectví. Nároční trénink a turnaj ve famfrpálu studenti ab-
 solvovali s madam Hoo-
 chovou. Tradičně nechy-
 bělo ani opékání buřtů,
aby děti nabraly sil na
ve černí hru, jejímž cílem
by lo vyhledat v parku
fan tastická zvířata. Se-
tkání s testrálem či hi-
po gryfem děti nepře-
kva pilo a hravě splnily
všechny úkoly. Na závěr
na studenty bradavické
ško ly čar a kouzel če-
kalo slavnostní předá-
ní vysvědčení a hostina
v hodovní síni.

Děkujeme Kateřině Hývlové za přípravu programu a rodi-
čům za přinesené dobroty. Doufáme, že se dětem zábavné od-
poledne líbilo a těšíme se na další vydařenou akci v naší kni-
hovně.

A JE TU OPÌT ČTENÁŘSKÝ BAZAR KNIH
Městská knihovna v Přelouči nabízí stejně jako v loňském

roce svým čtenářům i ostatním milovníkům knih možnost pro-
dat nebo nakoupit starší knihy.

Bazar knih se letos koná v naší knihovně v termínu od pon-
 dělí 23. 10. do čtvrtka 26. 10. vždy v době půjčovních hodin
knihovny.

Pokud chcete bazar využít k prodeji svých knih, můžete je
do pátku 20. 10. přinést do Městské knihovny Přelouč společně
s jejich seznamem, ve kterém budete mít zaznamenané i ce-
ny jednotlivých titulů, nebo můžete stanovit jednotnou cenu. 

Věříme, že budou opět spokojeni prodávající i nakupující
a všichni si během bazaru najdou příjemné čtení na podzimní
a zimní dlouhé večery. L. H.
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Před několika týdny uplynulo šede -
sát let od náhodného nálezu velkého
dřevěného člunu (tzv. monoxylu) v řece
Labe u obce Labětín nedaleko Přelouče.
V následujícím článku se pokusíme
rekonstruovat jeho cestu od objevu až
po jeho převezení do současného místa
uložení.

V první polovině září roku 1957 byl
ná hodně objeven velký starý dřevěný člun.
Přesnou dataci nálezu se nepodařilo auto -
rovi článku dohledat, 5. října od té chvíle
uplynulo ale „více než tři týdny“, muselo
to být tedy před 14. zářím. Nález byl uči -
něn nedaleko Labětína při těžbě písku
v místech, kde se koupaly děti a užívaly
její obnaženou část pro skotačení v do -
mnění, že se jedná o větev mohutného du -
bu. Člun byl vytažen na břeh a bylo shle -
dáno, že je to vydlabaný dubový kmen,
„celý černý jakoby opalován, 8 kroků dlou -
hý“. O nálezu byl uvědoměn Místní národ-
 ní výbor, který ihned informoval tehdejší
Okresní vlastivědné museum v Přelouči.
To o nálezu zpravilo 5. října Archeologic -
ký ústav v Praze s prosbou o vyslání od -
borníka k určení nálezu. Počátkem října
1957 skutečně některý ze zaměstnanců
Archeologického ústavu dorazil do Labě -
tína a stáří monoxylu určil předběžně asi
700 let. Následně byl člun převezen do Pře -
louče, kde byl nejpozději 15. října umís těn
prozatím ve skladišit MNV za evangelic -
kým kostelem, to jest v areálu Technic -
kých služeb v Českobratrské ulici. Odbor -
ník doporučil nechat člun do jara 1958
vyschnout a pak ho chemicky konzervo -
vat. Nastal ovšem problém, kam v Pře lou -
či monoxyl definitivně umístit.

Přeloučské muzeum mělo zájem mo -
noxyl převést do svých sbírek (k čemuž
ale oficiálně pravděpodobně nikdy nedo -
šlo, zápis v přírůstkové knize muzea o tom
není), a tak uvedlo vyřešení této situace do
svého krátkodobého plánu na rok 1958,

chtělo požádat MNV o částku 2000 Kčs
na konzervaci a umístění člunu. Jednání
však nebyla vůbec jednoduchá a v květ -
nu 1961 byl člun stále umístěn ve skla -
dišti MNV. Muzeum si bylo vědomo toho,
že zde monoxyl trpí a 17. 5. 1961 začalo
jednat s Východočeským muzeem v Par-
dubicích o jeho případném převzetí. To
pochopitelně projevilo okamžitě zájem,
nicméně právě v té době rada MNV slíbi -
la, že se o člun postará a tak bylo v létě
1961 jednání s pardubickým muzeem do -
časně přerušeno. V lednu 1962 se poku -
silo přeloučské muzeum vyvolat další po-
 sun v kauze monoxyl a požádalo MNV
o dopravení člunu na dvůr vhodné budo -
vy a zajištění člunu „střechou proti ne po -
hodě“. Nicméně ještě v dubnu byl stav vě -
ci nezměněný. Ke 21. lednu 1963 byl však
člun dle korespondence již převezen na
zahradu Divišovy vily v Nádražní ulici, kte -
rá byla krátce před tím zakoupena pro
muzeum. Byla však potřeba stříška, jejíž
předběžný nákres v průběhu roku 1963
dokonce vznikl (viz obrázek). Přístřešek
měl být dle plánu právě na zahradě Di-
višovy vily, podle zjištění by stál 3000 až
4000 Kčs. Nejméně v létě roku 1963 byl
monoxyl již konzervován karbolínem s ole-
 jem. Jednání se však komplikovala a ješ -
tě 19. května 1964 musela Muzejní ra-
da přeloučského muzea opět žádat MNV
o zastřešení lodi s tím, že pokud by se to
nepovedlo, bude nutné jí předat do pardu -
bického muzea, kde by se o ní byli schop-
 ni lépe postarat.

V Přelouči byl monoxyl nakonec až do
počátku roku 1966, kdy byl převezen do
pardubického muzea. Stalo se tak 22. úno-
 ra. Zde byl umístěn nejprve v podloubí na
nádvoří, poté byl přestěhován do před náš -
kového sálu, kde je k vidění i v součas -
nosti (viz obrázek).

Roku 1969 o labětínském monoxylu
publikoval archeolog Jiří Hrala (1931–

2002) z Archeologického ústavu v Praze
článek v časopise Archeologické rozhle -
dy. Detailně zde člun popsal – docho va -
ná délka byla 835 cm, celkem měl ale
zřej mě méně než 10 m. Široký byl 80 cm,
v zadní části až 110 cm, vysoký 60–90 cm,
stěny měly šířku 5–9 cm. Vnitřní povrch
je zčernalý, jakoby opálený. V zadní části
byl monoxyl poškozený. Zařadil ho k ty -
pům s hrotitou přídí a korytovitě vyhlou -
beným vnitřkem bez členění příčkami. Co
do délky to byl tehdy třetí nejdelší exem -
plář monoxylu v Čechách a na Moravě.
Sloužit mohl k rybolovu, přepravě osob
i nákladu. Měl v sobě otvory, asi k prota -
žení houžví k zajištění stability, nebo mo -
hly tyto otvory sloužit k upevnění loučí
k nočnímu lovu. Opálený byl zřejmě pro-
to, že si při výrobě pomohli jeho tvůrci
ohněm. Datace byl a je problém, typolo -
gicky jsou monoxyly v podstatě stále po -
dobné. Mohl tedy podle Hraly pocházet
ze širokého rozmezí od střední doby ka-
menné až téměř do novověku. Většinou
se ale monoxyly datují do slovanského ob-
 dobí nebo raného středověku. Význam la -
bětínského monoxylu viděl Hrala v tom,
že ověřil techniku výroby, pomohl úva hám
k účelu a dokázal užívání monoxylů po
Labi od Jaroměře až do Mělníka.

Zajímavostí je, že roku 2009 labětín -
ský člun zahrnul do své disertační práce
anglický student Jason Samuel Rogers
z University of Exeter. Ten uvádí i další in-
 formaci – o člun se údajně krátce po ob-
je vu staral místní ředitel školy. Záď člunu
měla být poškozena při vyzdvihování z ře -
ky a pokusy o dataci metodou dendro -
chro nologie byly dosud neúspěšné.

Dnes se nicméně soudí, že monoxyl
pochází asi z 9. století a čepy sloužily
k zachycení rybářských sítí. Pokud je ta -
to datace pravdivá, pak by tento člun pla -
val po Labi již zhruba dvě stě let před prv -
ní písemnou zmínkou o Přelouči a je tak
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významným dokladem lidského pohybu
na Přeloučsku v raném středověku.

Použitá literatura a prameny:

HRALA, Jiří. MONOXYL Z LABĚTÍNA, Archeologic -
ké rozhledy, 1969, roč. 21, s. 813–817, 850.

ROGERS, Jason Samuel. How boats change: ex-
plaining morphological variation in European
watercraft, based on an investigation of logboats

from Bohemia and Moravia, Czech Republic.
Disertační práce. University of Exeter, 2009, 326 s.

Řečany nad Labem a Labětín kdysi a dnes. Br no:
Pro obec Řečany nad Labem a Labětín vydalo F.R.Z.
agency, s.r.o, 2015, 224 s.

ŠTĚPÁNEK, Martin. Nová publikace Řečany nad
Labem a Labění – kdysi a dnes. Přeloučský Rošt,
2016, roč. 26, č. 2, s. 22–23.

Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. 23,
27, 28, 29, 30 a 34.

Východočeské muzeum v Pardubicích, Nálezo -
vá zpráva, č. j. 5579/70.

Východočeské muzeum v Pardubicích, Infor mač -
ní text u labětínského monoxylu v přednáš ko -
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Parpedie – Pardubická encyklopedie Klubu přá -
tel Pardubicka, heslo Monoxyl

Mgr. Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP
731 697 085, muzeum@ksmp.cz
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Na Přeloučsku je relativně velké množ-
 ství vodních toků a vodních ploch. Nejvy-
znamnějším vodním tokem je samozřejmě
řeka Labe, významnými jsou i jeho levo-
stranné a pravostranné přítoky (Struha, Li-
 poltická Svodnice, Brložský potok, Sopřeč -
ský potok, Opatovický kanál atd.). Vodní
plochy jsou zde různého charakteru, pís -
kovny, rybníky (Sopřešský, Buňkov, Nešas
atd.), odstavená labská ramena. Ve všech
vodách se vyskytují ryby různých druhů
a velikostí, nezpevněné břehy vodních to-
ků a vodních ploch jsou ideálním místem
pro vyhrabání nor. Prostě ideální životní
pod mínky pro královnu našich vod, kterou
je vydra říční.

Vydra říční je velká lasicovitá šelma
s do konale přizpůsobeným tělem pro život
ve vodě. Tělo je protáhlé, štíhlé. Vydra má
krátké končetiny s plovacími blánami
a sval natým, zužujícím se ocasem. Tělo je
dlouhé 50 až 80 cm, ocas 30 až 50 cm. Vy-
 dra váží 5 až 12 kg, samci jsou výrazně
větší. Tělo pokrývá krátká světle až tmavě
hnědá srst s bílou spodinou. Srst je velmi
hustá, protože je to jediná ochrana vydry
před chladem. Na jednom centimetru plo-
 chy těla jich roste přes 50 000, takže ce-

lé tělo je pokryto 80 až 100 tisíci milionů
chlupů. Díky svému tělu je vydra mistrem
plavcem. Plave rychlostí přes 7 km/h, z vo-

 dy dokáže vyskočit až do výšky 90 cm. Pod
vodou vydrží bez problémů 1 minutu a do-
 káže se potopit až do hloubky 15 m. Sa-
mo zřejmě se pohybuje i po souši. Během
ve skocích dokáže vyvinout rychlost až
15 km/h, délka skoku je mezi 150 až
160 cm a je schopna překonat výšku 1,5 m.
Za den bez problémů ujde 16 km. Při svých
migracích překoná i 2000 m vysoká hor-
ská pásma. Její teritorium je 10 až 30 km
vodního toku, záleží na jejich zarybněnos -
ti. Živí se přitom především vodními živoči-
 chy, zvláště pak rybami, občas i měkkýši,
obojživelníky, drobnými savci nebo mladý -

mi vodními ptáky. Vydra se páří v různých
částech roku, od února do června. Páření
přitom probíhá ve vodě. Délka březosti je
značně proměnlivá, ale nejčastěji trvá
63 dnů, přičemž občas dochází i k utajené
březosti. V jednom vrhu bývá jedno až čty-
 ři mláďata, která se rodí slepá a téměř ne-
 osrstěná. Oči se jim otevírají po 31–34 dnech
života, s matkou zůstávají jeden rok a po-
hlavní dospělosti dosahují ve druhém až
třetím roce života. V přírodě se mohou do-
žít i více jak 18 let.

Vydra žije v Evropě, západní, střední,
jižní, východní a jihovýchodní Asii a seve -
rozápadní Africe. U nás byla vydra ještě do
konce 20. století velmi vzácným zvířetem.
Důslednou ochranou, zlepšením čistoty vo-
 dy a vůbec prostředí, zprůchodněním mi-
gračních bariér se dnes s vydrou můžeme
potkat u vodník toků a vodních ploch na ce-
 lém území naší republiky. Přestože je vy-
 dra chráněným živočichem, tak největ-
 ším nepřítelem vydry stále zůstává člověk.
Vydra působí „škody“ v rámci rybničního
a rybářského hospodaření, proto bývá ne-
zákonně lovena. Mnoho vyder zahyne při
překonávání silnic pod koly aut. 

Přeloučáci někdy k vodě vyražte na
procházku, při troše štěstí byste tu krá-
 lovnu našich vod mohli spatřit. Vydra je
prostě jedním z mnoha přírodních kle-
notů Přeloučska. Rybáři jistě budou na-
 mítat pravý opak, ale ubylo ryb díky vy-
dře v našich vodách???

Správná odpověď na zářijovou fotohá -
 danku zněla:

„Na výřezu pohlednice z doby kolem
roku 1925 vidíme objekt někdejší továrny
Železoprůmysl v Tovární ulici. Později zde
sídlil Autoopravárenský závod.“

Jako první odpověděla na tuto fotohá -
danku paní Gizela Divišová. Moc gratulu -
jeme! Zároveň prosíme výherkyni, aby si

přišla vyzvednout malou věcnou odměnu
do redakce Přeloučského ROŠTU, 3. patro
MěÚ Přelouč. 

Do nového vydání jsme zařadili další
díl fotohádanky. Těšíme se na vaše odpo -
vědi. Zasílejte je na adresu: rost@mesto-
prelouc.cz Velice děkujeme a opět pro prv-
 ního výherce připravíme malou věcnou
odměnu. 

Fotohádanka

Klenoty pøeloučské pøírody
VYDRA ŘÍČNÍ



Ohlédnutí za táborem
Prvních čtrnáct dní prázdnin prožili pře-

 loučští skauti opět v překrásném prostředí
Rychlebských hor, na Hraničkách. Rozlehlá
louka tu zbyla po zaniklé obci, kterou její
němečtí obyvatelé byli v letech 1945–46
nuceni vysídlit. V letech 1959–60 provedla
Československá lidová armáda demolici té-
 měř všech budov bývalé obce. Přesto, ale
i možná díky tomu, má dnes místo úžasný
genius loci. Rychlebské hory volně přechá -
zejí v hluboké lesy polského „krajinného“
parku – Śnieżnicki Park Krajobrazowy – je
to pravé místo ke skautské výchově. Roz-
lehlé louky, hluboké lesy, čerstvý vzduch, re-
 lativně poslední divočina u nás. Okolní pří-
 roda nás přijala a stali jsme se na čas její
součástí. Nemá asi mnoho smyslu se zde
rozepisovat o konkrétním programu tábo -
ra, ale rád zkusím popsat jeho smysl a vel-
 ký význam. Mladí skauti a mladé skautky
se na čas odpojí od rodičů, žijí v krásné pří-
 rodě, vnímají ji a učí se příkladem od jiných
autorit a vzorů. Učí se samostatnosti, odpo -

vědnosti, pracují rukama a tím trénují ma-
nuální zručnost, která se nezapomene a bu-
 de se hodit už navždy. Hlavně ale žijí v přá-
 telské komunitě ostatních, v organizaci,
která se svobodně a vědomě hlásí k hle-
dání těch nejvyšších ctností a ideálů. A to
vše, bez již všudypřítomného digitálního po-
 krytí, které je dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Během posledních několika let skautů stá-
 le přibývá. Snad i proto, že rodiče si uvědo -
mují, jak důležité je mít k přírodě pozitivní
vztah, vracet se do ní a chránit ji. Podle ohla-
 sů dětí i vedoucích bych řekl, že se tábor

opravdu povedl. Kdybych měl mluvit jen za
sebe, tak bych to vynásobil ještě tak třikrát.
Jsem velmi vděčný, že i já, který jsem bě-
hem roku téměř neaktivní, se mohu tábo -
ření stále účastnit a jsem vítán. 

Dává mi to moc. Děkuji.
A děkuji všem ostatním, neboť kdyby

jediný chyběl, nebylo by to ono. Díky! 
Jan Priessnitz

Společně proti leukémii
O víkendu 15.–17. 9. probíhala celore -

publiková sbírka Společně proti leukémii
a zapojilo se do ní i naše skautské středis -
ko. Na benzinové stanici Pap Oil v Přelou -
či starší skauti umývali za dobrovolný pří-
spěvek čelní skla tankujícím automobilům.
Během pátku a soboty se celkem vybralo
5 715 Kč. Velmi děkujeme všem, kteří se
zastavili a nechali si od nás čelní sklo umýt.
Tato sbírka pomáhá již od roku 1998. Za tu-
 to dobu se celkem nasbíralo 8 506 020 Kč.

Iva Mrvíková

Pøíměstský tábor 2017
Na konci hlavních prázdnin pořádal DDM tradiční příměstský

tábor. V tomto roce poptávka po tomto typu táborů předčila naše
očekávání a museli jsme děti rozdělit do dvou skupin. Některé
akce, návštěva kempu Semín a Kladrub nad Labem, proběhly spo-
 lečně. Po skupinách jsme navštívili Choltice a rozhlednu Barbor ku,
Obří postele u Zdechovic a rekreační oblast Seník. Díky skvělému
počasí jsme společně se 40-ti dětmi strávili nádherný poznávací
týden okolí Přelouče. Velké poděkování patří externím vedoucím
Radimu Krejčíkovi a Vlaďce Popovičové za pomoc při organizová -
ní tábora.

Kurz paličkování pro dospělé
Během jednoho zářijového víkendu nás poctila návštěvou kraj-

 kářka paní Iva Vanžurová.
Účastnice kurzu se dozvě-
 děly mnoho zajímavého
tentokrát na téma Krajka
a hedvábí. Kurz paličková  -
ní, pod vedením paní Ho-
molové, nabízíme po celý
rok, scházíme se každé úte  -
rý od 17.00 v prvním patře
DDM. 

Pøipravujeme
Drakijáda 2017

Tradiční podzimní akce pro rodiče s dětmi. Účastníci mohou sou-
 těžit v kategoriích vyrobených a zakoupených draků. Každý sou-
těžící bude po zásluze sladce odměněn.

Přesný termín akce pod parkem v Přelouči upřesníme na pla-
ká tovacích plochách a stránkách DDM.

Poděkování
Počínaje měsícem říjen začíná činnost zájmových kroužků

a kurzů DDM Přelouč. Všem přihlášeným do zájmových útvarů dě-
 kujeme za důvěru a zároveň přejeme všem účastníkům kurzů, i obě-
 tavým lektorům, pohodový školní rok 2017–2018.
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč



V týdnu od 19. srpna do 27. srpna jsme
byli na pozvání hasičů z Ukrajiny na vý-
měnném poznávacím pobytu v zakarpat -
ské oblasti. Nabídnuto nám bylo 10 míst
pro děti a 4 místa pro vedoucí. Na pobyt
odjelo 10 dětí (5 dívek a 5 chlapců) ve vě-
 ku 9–15 let. Doprava byla zajištěna vla-
kem (Přelouč – Košice) a autobusem (Ko -
šice – Užhorod). Ubytování bylo zajištěno
v obci Dolní Vorota v ubytovacím kom-
plexu Arnika.

Na Ukrajinu jsme dorazili v neděli brzo
ráno a bylo nám umožněno přespat v pen-
 zionu přímo v Užhorodě. Pak následova-
la prohlídka města, skanzenu a centrální
hasičské stanice. Odpoledne nás hasičský
autobus převezl do Dolní Voroty. V kom-
plexu byly ubytované děti z Ukrajiny, a tak
jsme se těšili na nová přátelství. Děti si
pro nás připravily krásné přivítání, zazpí va-
 ly nám a zarecitovaly o své zemi. My jsme
se nenechali dlouho přemlouvat a zazpí -
vali a trochu i zatancovali na písničku Ha-
 sičská od Míši Růžičkové. Pak pokračova -
lo kamarádství na společné „diskotéce“.
Naučili jsme ukrajinské děti hrát naše ob-
 líbené míčové i jiné hry, volný čas jsme trá-
 vili společnou zábavou.

Zajímavé pro nás bylo stolování a jíd-
 lo, které nám vařili. Vše jsme ochutnali, ale
těšili jsme se na jídlo od maminek ☺.

Za celý týden jsme navštívili mnoho
za jímavých míst.
• Siněvirské jezero (989 m) – nazývané ta-

 ké Morské oko nebo Perla Zakarpatí –
je svou rozlohou přes 5 ha a hloubkou
20 metrů největším jezerem v oblasti;

• návštěva medvědů v národním parku;
• Koločava – velká podhorská obec prosla -

vená Nikolajem Šuhajem loupežníkem,
kde jsme navštívili četnickou stanici, kte-
 rá je v současné době využívána jako re-
 staurace, navštěvovaná českými turisty;
• Bungr (Verchnja Hrabivnycja) – je jeden

z bungrů linie Arpad, nejmocnější obran -
né linie vytvořené maďarskými jednot-
kami ve východních Karpatech. Stavba
pochází z října 1939–1944;

• Hrad Palanok v Mukačevu, který sehrál
důležitou roli v protihabsburských povstá -
ních (17.–18. století) v přilehlém regionu;
• Kosino Thermal Complex – termální láz ně;
• pramen nedaleké řeky;
• výlet na horský vrch hasičským vozidlem;
• čtyři hasičské stanice.

V průběhu pobytu měly děti možnost
podívat se po místních obchodech, projít si
tržnici i ochutnat místní limonády, zmrzli-
 nu či párek v rohlíku.

Poslední den dopoledne jsme se pře-
sunuli zpět do Užhorodu. Zavítali jsme do
obchodního centra, kde jsme dokoupili dá-
 rečky, jídlo a pití na zpáteční cestu. Odpo -
ledne jsme strávili v zábavném centru pro
děti „DJIN“. 

Celý týden nám přinesl mnoho zají ma-
 vých setkání a zkušeností. Jsme rádi, že
jsme se mohli zúčastnit a vše prožít. 

Velké poděkování patří hlavně staros -
tovi hasičského sboru v Přelouči Marti-
no vi Macháčkovi a jeho manželce Lucii
Macháčkové za zprostředkování a velké
zařizování tohoto pobytu. Dále Pardubic-

kému kraji za finanční podporu a městu
Přelouč za upomínkové dárečky.

O tom jak si to děti užily, se můžete pře-
svědčit v následujících větách, které psa-
ly samy děti.

Moc jsme si to tam užili a líbilo se
nám tam. Našli jsme si nové kamarády,
byli tam na nás moc hodní. Moc se nám
líbilo v termálech, ale i ostatní výlety nás
bavily. Jsme rádi, že jsme se mohli podí-
vat na hasičárny, co tam mají . V Užhoro -
dě nás zaujalo mnoho věcí a moc jsme
se bavili a zmrzlina nám chutnala! Jízda
hasičským autem byla taky skvělá a sran-
 dovní, nový zážitek v našem životě. Na-
 štěs tí nepršelo, takže jsme nemuseli být
zavřeni na ubytovně, další plus. Výlet za
medvídky byl záživný, stálo to za to a u je-
 zera bylo také překrásně. Mezi nejlepší
zážitky patřil ten hasičský autobus, kte-
 rým jsme jezdili, a fotbal, který jsme hráli
ČECHY vs. UKRAJINA. Jsme moc rádi, že
jsme se mohli podívat na Ukrajinu a moc
děku jeme vedoucím, že na nás byli tak
hodní. Nikola a Matěj Březinovi 

(14 a 11 let)

Na Ukrajině se mi nejvíce líbila pří-
 rodní část, například přírodní rezervace
pro medvědy, termální prameny a volně
se pohybující krávy po hlavní silnici. Mu-
sím uznat, že hygiena byla zde na jiné
úrovni než u nás. Nejdobrodružnější byla
cesta po ukrajinských silnicích. Navštívili
jsme spoustu zajímavých míst jako BUNKR
z 2. Světové války, hrad v Mukačevu, pa-
mátník obětem (hasičům) vystaveným ra-
 dioaktivnímu záření, spoustu hasičských
stanic, termální lázně, pramen řeky a zá-
bavní park. Vybavení většiny hasičských
stanic bylo velice zaostalé oproti našemu.
Líbila se mi vstřícnost místních hasičů, kte-
 ří nám vše trpělivě vysvětlili a ukázali. Kul-
 tura je zde jiná… ,,Jiný kraj, jiný mrav.‘‘ Je
to velice věřící země. V každém městě by-
 ly minimálně dva honosné kostely. Myslím
si, že se náš kolektiv více sjednotil. Pozna -
li jsme spoustu nových přátel a doufám, že
se zase brzy uvidíme. Děkuji za možnost
být členem této výpravy.

Andrea Macháčková (15 let)

Líbilo se mi tam naše ubytování, po-
ste le byly pohodlné, strava byla dietní,
ale ukrajinská a nejvíce mi chutnal jejich
chléb s máslem. Všechny výlety byly su-
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 per a nejvíce se mi líbily – hrad, bunkr
s netopýrem, zakarpatské oko – Siněvir,
medvědi s mládětem. Překvapilo mě, že po
ulicích běhalo hodně psů na volno. Kaž-
dé ráno nám pod okny kokrhal kohout
a potom začaly chodit na volno krávy se
zvonky na krku. Poslední den se mi líbil zá-
 bavný hrad pro děti a cesta domů vlakem.
Našla jsem si hodně kamarádů z Ukraji-
 ny a poznala trochu z jejich kultury.

Terezka Macháčková (10 let)

Pobyt na Ukrajině se mi moc líbil.
Zajímavé bylo jak hasiči pracovali v ji-

 ných podmínkách než u nás, nejvíce se mi
asi líbilo v Aquaparku s termálními pra-
meny a hustou pěnou. Ale i ostatní výlety
např. (za medvědy, horské jezero Siněvir
s rybičkami, výlet na nejvyšší horu, Kolo-
čava s četnickou stanicí, zábavný hrad,
návštěva bunkru atd.). A hráli jsme tam
i super hry. Strava byla jiná než u nás, ale
dalo se to jíst. Byl jsem tam se svými do -

brými kamarády a našel jsem si i spous-
tu nových kamarádů z Ukrajiny. S někte rý-
 mi jsem ve spojení přes facebook. Děku-
ji všem kteří mi umožnili zúčastnit se
týden ního pobytu na Ukrajině. Bylo to
super! Vojtěch Bareš (13 let)

Výlet na Ukrajinu byl super. Setkání
s dětmi z Ukrajiny super výlety a povídá ní
o historii o Podkarpatské Rusi. Krásná pří-
 roda. Na tento výlet budu rád vzpomínat.

Aleš Vokál (14 let)

Na Ukrajině se mi moc líbilo, až na
stra vu, na kterou nejsem zvyklý. Výlety
i kou pání v lázních bylo krásné a ubyto-
vání bylo také dobré. Domů se mi ne-
chtělo, vrátil bych se zpět. Chtěl bych po-
děkovat vedoucím za možnost podívat
se do jiného státu.

Tomáš Tesař (12 let)

Měli jsme svůj vlastní Rallye buss, kte-
 rý nás vozil celý týden na zajímavé výlety.

Skoro celý týden před námi jezdilo i dopro -
vodné vozidlo. Druhý den nás čekalo přiví-
 tání ukrajinských dětí. Nakonec jsme všich-
 ni hráli společně různé seznamovací hry.
Další den nás čekala návštěva místní ha-
s ičárny. Máme na památku fotky na ha-
sičském voze. Někteří z nás si vyzkoušeli
i hasičské oblečení a nehořlavé kombiné -
zy. Každé ráno nás budil kokrhající ko-
hout a z okna jsme viděli volně pobíhající
krávy. Velmi mě zaujala návštěva vojen-
ských bunkrů. Navštívili jsme i místní ter-
mální koupaliště, kde jsme si užili spoustu
legrace v pěně. Nádherný zážitek jsme mě-
 li i v rezervaci, kde jsme viděli volně žijící
medvědy. Celkově se mi pobyt na Ukraji-
ně velmi líbil. Rád bych se tam znovu podí -
val a setkal se s ukrajinskými kamarády.

Kuba Vojtěch (13 let)

Na stránkách našeho sboru 
si můžete prohlédnout více fotografií:
https://www.chj-prelouc.cz/. 
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Již po páté se letos mladí hasiči z pře  -
loučského sboru vydali na oblíbené mís to
v obci Zderaz, kde opět proběhlo týden-
ní hasičské soustředění, a to v termínu
29. 7. – 5. 8. 2017. Letošní téma – přeži-
tí na Hasičském ostrově si nenechalo ujít
celkem 31 děti (ve věku 5–16 let) a 17 čle-
 nů sboru ČHJ – HS Přelouč.

Mladí hasiči byli rozděleni do celkem
sedmi skupinek, z nichž každá obsadila
svůj malý pomyslný ostrov, který sloužil
pro jejich soutěžní kmen. Pro každý ostrov

si družina namalovala svou vlajku a vy-
myslela speciální pokřik. Mohli jsme zde
tedy vidět družstvo Červených škorpionů,
Zelených příšerek, Láváků, Ztroskotanců,
Emojáků, Růžnanasů, Kokosáků a také
družstvo Černé palmy složené pouze z řad
vedoucích, kteří také soupeřili ve všech
hrách a disciplínách. Dle celkového umís-

 tění v připravených soutěžích získávaly
děti body, za které mohly vybavovat svůj
ostrov všemi potřebnými věcmi. Každý ve-
 čer byla uspořádána tzv. hasičská ,,kme-

nová“ rada, na které všechny týmy tajně
hlasovaly o ,,vyřazení“ jedné skupiny. Zvo-
 lená skupina však neodjížděla domů z ha-
 sičského ostrova, ale měla celý následu jí cí
den službu. Ta spočívala například v za-
 jištění rozcvičky, v přípravě jídelny před
kaž dým jídlem, nebo v secvičení hasič-
ského večerníčku pro ostatní malé i velké
hasiče. Všechny družiny však také denně
zápolily o imunitu, díky které byly na ha-
 sič ských radách v bezpečí, neboť ostatní
druž stva pro ně nemohla ten večer hla-
sovat.

K soustředění ovšem nenáleží jen hry,
a proto se mladí hasiči pečlivě věnovali
po žární prevenci, první pomoci a trénin-
ku jednotlivých disciplín požárního spor-
tu, které jsou pro nadcházející sezónu dů-
 ležité.

Volné chvíle byly vyplněny například
oblíbenými diskotékami pod širým nebem,
opékáním buřtíků, vodní bitvou nebo kou-
 páním v hotelovém koupališti či bazénu.
Jako již v minulých letech, tak i letos byl
poslední večer připraven velkolepý ohňo -
stroj, který sklidil velký úspěch nejen u ha-
 sičů, ale i u ostatních hostů hotelu a ta-
 mějších obyvatel.

Celkově se soustředění opět skvěle
vydařilo a všichni účastníci si ho velmi
užili. Již nyní se všichni těší na další nad-
cházející sportovní a zábavné zážitky, kte-
 ré je v rámci hasičského kroužku čekají.
Jednou z nich je jistě týdenní pobyt na
Ukrajině, kterého se mladí hasiči a vedou -
cí z hasičského kroužku zúčastní v sa-
mém závěru letních prázdnin.

HASIČSKÉ LETNÍ SOUSTŘEDÌNÍ



A – TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
neděle 10. 9. 
HbK KARVINÁ – HC JESTŘÁBI 8 : 5 (2:3, 2:0, 4:2)
Sestava: P. Brykner (31. T. Dvořáček) – L. Hutla, Z. Čapek, M. Šmíd,

R. Stoklasa, P. Doležal, D. Kazimír – L. Moravec, Z. Hej hal,
P. Svoboda, T. Vorba, M. Kazimír, L. Vlk, O. Kade, J. Horák,
R. Raška

Branky: Čapek, Moravec, Horák, Vorba, Raška

sobota 17. 9. 
HBK BULLDOGS BRNO – HC JESTŘÁBI 2 : 4 (0:0, 2:0, 0:2)
Sestava: P. Smekal – L. Hutla, Z. Čapek, M. Šmíd, R. Stoklasa,

P. Doležal, P. Michetschläger – L. Moravec, Z. Hejhal,
P. Svoboda, T. Vorba, F. Mucha, D. Štefanský, J. Příhoda,
J. Horák, R. Raška, O. Kade 

Branky: Příhoda 2x, Moravec, Hejhal

PROGRAM NA ŘÍJEN

sobota 7.10.14:00SK Jihlava HC Jestřábi Přelouč
neděle 8.10.14:00HBC Prachatice HC Jestřábi Přelouč

HBC JTEKT Svítkovneděle 15.10.14:00 HC Jestřábi PřeloučStars Pardubice
neděle 22.10.14:00HC Jestřábi Přelouč HBC Tygři Mladá Boleslav
sobota 28.10.17:00HC Jestřábi Přelouč SHC Opava 
neděle 29.10.14:00HC Jestřábi Přelouč HbK Karviná 
neděle 5.11.15:00TJ Snack Dobřany HC Jestřábi Přelouč

B – TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
sobota 9. 9. 
HBC RANGERS OPOČNO – HC JESTŘÁBI B  11 : 5 (3:0, 3:1, 5:4)
Branky: Hudec 3x, Kade 2x

sobota 16. 9. 
HC JESTŘÁBI B – HBC HRADEC KR. 1988 B   5 : 2 (3:1, 1:1, 1:0)
Branky: L.Vlk 2x, Kade, Kopa, Kalousek

PROGRAM NA ŘÍJEN

sobota 7.10.13:00SK Hokejbal Žamberk HC Jestřábi Přelouč B
sobota 14.10.14:001. HBC Svitavy HC Jestřábi Přelouč B

HBC JTEKT Svítkov sobota 21.10.13:00 HC Jestřábi Přelouč BStars Pce B
HBC Autosklo–H.A.K.neděle 29.10.11:00HC Jestřábi Přelouč B Pardubice B

TJ Lokomotivasobota 4.11.13:00 HC Jestřábi Přelouč BČeská Třebová

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA – VÝCHOD)
sobota 16. 9. 
HC JESTŘÁBI – HBC HRADEC KRÁL. 1988 1 : 7 (0:1, 1:6, 0:0)
Branka: Lauryn

PROGRAM NA ŘÍJEN

HBC JTEKT Svítkovsobota 7.10.9:30 HC Jestřábi PřeloučStars Pardubice
sobota 14.10.15:00HC Jestřábi Přelouč Ježci Heřmanův Městec
sobota 21.10.9:30HBC Hradec Král. 1988 HC Jestřábi Přelouč
sobota 28.10.10:00SK Hokejbal Letohrad HC Jestřábi Přelouč

HBC Autosklo–H.A.K.sobota 4.11.8:30 HC Jestřábi PřeloučPardubice 
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DOSAVADNÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI
+ PROGRAM NA ŘÍJEN



Muži florbalového oddílu Orel Přelouč ukončili své působe -
ní v Poháru České Pojišťovny ve 3. kole, čímž vyrovnali svoje do-
 sud nejlepší vystoupení v této soutěži. Jen škoda, že nezvládli
ještě jeden krůček, protože v následující fázi turnaje by na ně
čekal velmi kvalitní soupeř, pražští BLACK ANGELS, kteří hra-
jí 1. ligu (druhá nejvyšší soutěž) a jsou proto nasazeni až do
4. kola. I přesto se Orel v tomto ročníku rozhodně neztratil, i když
v jeho hře najdeme pořád určité rezervy, hlavně směrem dopře -
du. Pojďme si tedy projít jejich letošní pohárové účinkování od
samého začátku.

Přelouč, jakožto divizní celek, mohla být přímo nasazena do
2. kola, ale tuto možnost nevyužila, aby před startem ligy ode-
hrála co nejvíce zápasů. Proto naskočila do Poháru během po-
 sledního prázdninového víkendu už v prvním kole, které se hra-
 je skupinově. V něm se Orel objevil ve společnosti svého bý valého
divizního rivala z Náchoda, jenž loni postoupil do Národní ligy,
domácí Rtyně v Podkrkonoší, se kterou se taktéž zná z divize
a skupinu doplňovali ještě FBK Jičín (hraje o ligu níže než Pře-
louč) a pražský klub FC Bučis Team, který koučoval bývalý extra -
ligový trenér Jan Zahálka. Z této skupiny měly postup do dal-
ší fáze turnaje zajištěny první tři celky. Největším favoritem byl
jednoznačně Náchod, který také tyto předzápasové prognózy
bezezbytku naplnil, když skupinu vyhrál bez jediné ztráty bo-
dů. Přeloučští florbalisté na něj narazili hned v prvním zápase,
a i když ho jejich obrana nepouštěla do příliš šancí, přeci jen od-
 cházeli s porážkou 4:0. Další utkání proti Bučis Teamu už tak
defenzivně zvládnuté nebylo. Orel se nemohl vyrovnat s agre-
sivním napadáním soupeře a výsledkem bylo skóre 4:11. Dru-
hý den musela Přelouč už nutně bodovat, aby mohla živit své
šance na postup. A to se také povedlo. Po zlepšeném výkonu si
poradila s Jičínem 8:5 a před posledním zápasem ve skupině
s domácí Rtyní tak byly karty rozdány následovně. Jelikož náš
příští soupeř vyfasoval od Náchoda desítku, měl horší skóre,
a tudíž s ním v následujícím utkání stačilo i remizovat a postup
by v rukou třímal Orel, právě na úkor domácích. A to se také na-
 konec vyplnilo. V přímém souboji o postup byl k vidění více boj
než branky, ale kýžený postup byl po výsledku 2:2 na světě. „Los
prvního kola byl nemilosrdný. Od začátku turnaje tak bylo prav-
 děpodobné, že o třetím postupujícím rozhodne poslední utká-
ní ve skupině,“ poznamenal trenér Bulíček.

Ve 2. kole už se hraje podle pavouku, K.O. systémem na je-
den zápas. Z něj na Orel vyšel nasazený celek TJ Kobylisy, po-
stoupivší po minulé sezoně do Národní ligy. Čekal se proto vel-
 mi obtížný zápas, ve kterém Přelouč nastupovala na domácí
pa lubovce, jelikož hraje nižší soutěž než soupeř. Ale jaké pře-
kvapení bylo, když pražský klub nijak nevyčníval, ba dokonce
byl většinu utkání horším týmem. Svojí kvalitou určitě nepřevy -
šoval některé mančafty z naší divizní soutěže. I tak se sice jed-
 nalo o těžké utkání, hrané ve vysokém tempu, ale vzhledem
k papírovým předpokladům se čekalo, že bude ještě o něco ná-
 ročnější. Orel si tak po vítězství 4:2 vcelku nečekaně, ale zato
zaslouženě, dokráčel k postupu do 3. kola. „Trpělivá hra, místy
až dokonale pracující obrana, srdnatá bojovnost v útoku a ne-
ví daná chuť bojovat za kamarády, bojovat jako tým, přivedly ký-
 žené ovoce v podobě vítězství a postupu do třetího kola,“ neskrý -
val spokojenost Bulíček.

V něm na něho čekal divizní SK Florbal Benešov, který si
v předchozím kole poradil s HAGA Pardubice jednoznačně 14:5.
Přeloučští florbalisté mohli opět počítat s podporou domácích
fanoušků, ale tentokrát už byl soupeř výrazně lepší. Orel jen
těžko hledal cestu k hostující brance a sám se nevyvaroval ně-
 kolika zbytečných chyb v obraně. Výsledkem toho bylo vyřaze -
ní po porážce 5:2. Čtvrté kolo tak pro Přelouč zůstalo dál zakle -
té, ale alespoň vyrovnání dosud nejlepšího výsledku v Poháru
je určitě dobré povzbuzení pro start do ligové soutěže, jenž je
naplánován už na 23. září. Do té doby musí Orel ještě zapraco -
vat na zlepšení útočné činnosti, ale na dalších aspektech hry se
dá určitě stavět.

Na závěr pak upozorňujeme zejména děti a jejich rodiče, že
již celé září probíhají bezplatné náborové tréninky pro nové Orly
a Orlice v Městské sportovní hale v ulici Za Fontánou, na které
stačí přijít dle následujícího rozpisu vždy v úterý a čtvrtek:

přípravky (ročník narození 2009 a mladší): 17.00–18.30 hod.
elévové a elévky (2007–2008): 16.00–17.30 hod.
mladší žáci a žákyně (2005–2006): 16.00–17.30 hod.
starší žáci a žákyně (2003–2004): 17.30–19.00 hod.
dorost (2001–2002): 17.30–19.00 hod.
juniorka (1999–2000): 17.30–19.00 hod.

Vlastní florbalová hůl není nezbytností, vybavení včetně bran-
 kářské výstroje můžeme zapůjčit. Pro více informací pište na
e-mail kumstyr@atlas.cz nebo volejte na číslo 732 610 593.

Tabulka 1. kola

# Družstvo Z V R P BV BO BR B

1. Florbal Náchod 4 4 0 0 29 5 24 12
2. FC Bučis Team 4 3 0 1 27 13 14 9
3. Orel Přelouč 4 1 1 2 14 22 -8 4
4. Orel Rtyně v Podkrkonoší 4 1 1 2 13 26 -13 4
5. FBK Jičín 4 0 0 4 14 31 -17 0

2. kolo
Orel Přelouč – TJ Kobylisy 4:2 (1:0,1:0, 2:2)
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Branky (asistence) domácích: 11. Jezdinský (Knížek), 25. R. Křin  -
ka (Samek), 52. Jezdinský, 60. Samek.

3. kolo
Orel Přelouč – SK Florbal Benešov 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Branky (asistence) domácích: 9. R. Křinka (Mareš), 57. R. Křinka.

Orel Přelouč v Poháru nastupoval v této sestavě: Albrecht, Tyl-
ler – Verunáč, Janata, Mareš, Bulis, M. Křinka, Jezdinský, Kurka,
R. Křinka, Samek, Kot, Knížek, Maček.
Nenastoupili: Pleskot (zranění), Pozler (dovolená).

Autor: Michal Pleskot

V letošní sezoně bude reprezentovat město Přelouč šest druž-
 stev, z toho jsou tři mládežnická. Zápasy se odehrají o víkendech
ve sportovní hale, minižáci hrají v sokolovně. Rozpis zápasů najde -
te na www.basketprelouc.unas.cz nebo na vývěsce pod Záložnou.

Muži A – 2. Liga
Muži B – Východočeská liga
Ženy – Východočeská liga
Kadeti U 17 – nadregionální soutěž – skupina C
Kadetky U 17 – nadregionální soutěž – skupina B
Mladší minižáci U 12 – Východočeský přebor – skupina 

D. Rambousková

Pøátelské utkání s Chrudimí
V pátek 15. září zavítali k přípravnému zápasu do přelouč -

ské haly hráči Chrudimi.

BK Přelouč – Sokol Darren Chrudim             65:71 (34:34)

Body: Bulušek 14 (2/2, 2x3), Tondr 13 (5/1, 2x3), Zikmunda 12
(1/1, 1x3), Sojka 8 (2/2), Blažek 6 (2/1, 1x3), P. Richtr 5
(2/1), V. Richtr 4, Konvalina 3 (2/1), Ždánský

Fauly: 16 – 16         TH:  16/9 – 9/6         Trojky:  6 – 6 

K prvnímu střetnutí letošní sezóny bohužel nenastoupili
pře loučští hráči v kompletní sestavě. Díky zdravotním potížím
nemohl nastoupit Truneček, na dovolené jsou ještě Pacák a Da-
 šek a pracovní povinnosti nedovolily nastoupit Šindelářovi.
Naopak potěšila účast třech nových posil, V. Richtra, Tondra
a Ždánského.

Průběh celého zápasu byl velmi vyrovnaný, což dokazuje
i závěrečný výsledek. Mírně navrch měli neustále hosté, domá -
cí museli téměř pořád dotahovat. Rozhodující byl nakonec úsek
mezi 25. až 28. minutou, kdy si chrudimští šňůrou jedenácti bo-
 dů v řadě vytvořili rozhodující náskok. Na rozdíl jednoho bodu
ještě snížili domácí borci tři minuty před koncem, ale koncovku
zvládl lépe soupeř.
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Dne 19. 8. 2017 se v Benešovicích uskutečnil již VIII ročník
nohejbalového turnaje smíšených dvojic Benešovická Amazon -
ka. Turnaj byl pořádaný pod patronací nohejbalového oddílu
Orel Přelouč. Tentokrát se zúčastnilo devět týmů. Přivítali jsme
čtyři nové páry, které se zúčastnili turnaje poprvé.

Počasí moc nepřálo, bylo chladno a přesto všichni soutěží-
 cí setrvali a hráli až dokonce. Poděkování patří i panu Minaří-
 kovi, který nám pomáhal s úpravou hřiště, aby se hráčům dobře
hrálo a manželům Musilovým za výbornou obsluhu ve stánku
s občerstvením. 

I tentokrát přijeli fanoušci povzbudit své favority a díky nim
byla na hřišti i mimo něj příjemná atmosféra. Zápasy o nejvyšší
příčky jsou rok od roku náročnější, protože úroveň zúčastněných
hráčů se pravidelným tréninkem, který probíhá i v zimním obdo -
bí a to v sále Orlovny, neustále zvyšuje.

První místo, a tedy i putovní pohár, si vybojovali Míša Krej-
ca rová z Pardubic a Tomáš Matys z Jičína. Na druhém místě skon-
 čili loňští vítězové Karolína Nováková a Dan Dvořák z Pardu-
 bic. Na třetím místě se umístili Kristýna Bednářová z Přelouče
a David Kovář z Pardubic. 

Všichni účastníci turnaje byli odměněni věcnými cenami.
Turnaj se opět vydařil, fanoušci a hráči byli spokojeni a tak se

všichni těšíme na IX. ročník Amazonky, který se bude konat zno-
 vu za rok koncem srpna. 

Ředitelka turnaje 
Marcela Svobodová

Pod basketbalovými koši v sezoně 2017–2018

Benešovická Amazonka – turnaj v nohejbalu



Nejen kulatá výročí jsou pěkná na pohled. Letos na pod-
zim uplyne nekulatých, ale pěkných 111 let od okamžiku, kdy
Přelouč poprvé navštívil Tomáš Garrigue Masaryk.

Vcházíme-li do budovy Záložny, můžeme si po levé stra-
ně povšimnout do mramoru vytesaných slov, která připomí -
nají tuto událost: „Ve dvoraně této budovy dne 25. listo-
pa du 1906 přednášel o významu K. Havlíčka Borovského
univ. prof. dr. T. G. Masaryk … Budoucnost splní každému čest,
která mu náleží ...“ Deska nahlíží na tuto událost retrospek-
tivně, s odstupem více než čtvrt století. V době, kdy vznikla, ro-
 ku 1932, byl Masaryk většinou národa uznávanou, ba dokon -
ce uctívanou osobností, Prezidentem Osvoboditelem.

Jak byl však Masaryk vnímán v Přelouči roku 1906? Jak
byl v Přelouči přijat? A co bylo vlastně obsahem jeho přednáš -
ky o Havlíčkovi? I když autentických zpráv mnoho není, poku -
síme se, třeba i za pomoci širších souvislostí, na tyto otázky
odpovědět.

TGM na počátku 20. století
Šestapadesátiletý univerzitní profesor a politik Tomáš Gar-

 ri gue Masaryk, představitel strany pokrokové, byl v této době
již známou osobností. Upozornil na sebe nejen jako intelek-
 tuál, který dokáže jít proti proudu obecného mínění (posouze -
ní pravosti Rukopisů, hilsneriáda), ale i jako politik usilující
o pronikavou modernizaci a demokratizaci české společnos -
ti. Byl znám jako bojovník za všeobecné volební právo, žen-
skou emancipaci, osmihodinovou pracovní dobu, vymezoval
se proti klerikalismu. V případě těchto témat vystupoval na-
opak ve shodě s významnou částí českého národa.

Když se v Hovorech s TGM Karel Čapek ptal na desetiletí
1900–1910, Masaryk mu odpověděl: „Říkáte, co bylo mezi mou
padesátkou a šedesátkou... Nu, celkem nic... aspoň já měl spíš
pokoj; ty zlé patálie byly za mnou. Byla kampaň pro osmiho -
dinovou pracovní dobu, byla agitace pro obecné hlasovací
právo...“ A hned v dalších větách zaznívá – měl jsem před-
nášky. Na univerzitě i na veřejnosti, řečnilo se i na schůzích.
Svá řečnická vystoupení přitom Masaryk hodnotil poměrně
kriticky: „Snad je to slabost, ale mám ostych před lidmi. Ne-
rad mluvím; kdykoliv jsem měl přednášet a řečnit na schůzi
nebo i ve škole, vždycky jsem měl trému; a přece, co jsem se
nařečnil!“ Zároveň však víme, že posluchárny, v nichž před-
 nášel Masaryk, praskaly ve švech. Známým faktem je také to,
že roku 1902 Masaryk přednášel v USA. Trému patrně doká -
zal, jak uvidíme i níže, mistrně překonat.

Výročí Havlíčkovy smrti
Roku 1906 bylo připomínáno 50. výročí smrti Karla Havlíč -

ka Borovského. Tento žurnalista, politik a literát, pobývající tři
a půl roku v internaci v Brixenu, zemřel 29. 7. roku 1856 v pou-
 hých 34 letech na tuberkulózu. Pro českou společnost se stal
novodobým mučedníkem, jehož tvář se v mnohých českých
domácnostech skvěla hned vedle Jana Husa. I Občanská
be seda v Přelouči, pořadatelka Masarykovy přednášky, ve vý-
roč ním roce 1906 objednala lept Karla Havlíčka Borovského
(vedle portrétů J. K. Tyla a J. Vrchlického).

Tu se zájem T. G. Masaryka ještě více protnul se zájmem
obec ným. I on Havlíčka ctil, spatřoval v něm svého přímého
předchůdce (v pomyslné řadě Hus – Komenský – Dobrovský –
Kollár – Šafařík - Palacký – Havlíček). Stručné a výstižné hod-
 nocení Havlíčka nacházíme v České otázce (1896): „Nemá-
me skvělejšího jména ve svém novověkém vývoji...“ Ostatně
v téže době věnoval Masaryk Havlíčkovi ucelenou monogra -
fii. S odstupem popisoval Masaryk svou zkušenost s Havlíč-
kem takto: „Zvláštní zkušenost jsem tenkrát měl s Havlíčkem:
nalézal jsem pořád, že v něm už je napsáno skoro všechno,
co jsem politicky chtěl říci.“ (Hovory s TGM)

Masarykova pøednášková akce
Na rok výročí Havlíčkova úmrtí připravil Masaryk předná-

š kové turné. Čas o ní 15. 8. roku 1906 referoval: Profesor Ma-
 saryk je „úplně zaneprázdněn přednáškovou akcí o Havlíč-
kovi, kterou koná s neobyčejným nadšením a s vlastní jemu
opravdovostí po městech na obou stranách česko-moravské -
ho pomezí...“ Přednášky byly přitom pojaty typicky masarykov -
sky – nejednalo se o povrchní glorifikaci národního hrdiny
ne bo jen sentimentální vzpomínku. Byly především důkazem
toho, že i na počátku 20. století je Havlíček inspirativní osob-
 ností.

Deska v budově Záložny připomíná dodnes 
Masarykovu přednášku roku 1906

Periodika Čas, Jiskra či Osvěta lidu nám zachovala zprávy
o některých konkrétních přednáškách (Tábor, Pardubice, Havlíč -
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kova Borová, Žďár nad Sázavou – zde ovšem o Janu Huso vi,
Skuteč, Chotěboř). Dozvídáme se tak o pořadatelích a účast  -
 nících přednášek. Nejčastěji je zmiňována pokroková inte -
li gence a sociálně demokratické dělnictvo. Na přednášky
při cházeli i venkované ze širokého okolí. Ve Skutči byla zdů-
razněna výrazná účast žen a mládeže. Opěvován je působi -
vý řečnický styl i obsah přednášky. Masaryk hovořil klidně,
věcně, lapidárně a bez většího užití řečnických figur, přesto
přesvědčivě. Přesvědčivost byla jistě výsledkem hloubky myšle-
 nek, železné logiky, ale i některých pasáží pronesených s ne-
 zvyklým pohnutím. V Borové bylo konstatováno – Masaryk má
Havlíčka v krvi.

Proběhly přednášky opravdu tak hladce a za tak jedno-
značného nadšení? Z periodik Masarykovi nakloněných se
o tomto tématu dozvíme jen výjimečně. Např. ve Skutči se
přednášky neúčastnila skutečská honorace. Náznak nejedno-
 značného přijetí Masaryka máme z Pardubic. Když roku 1922,
už jako prezident ČSR, navštívil potřetí v životě toto město, řeč-
 nící předseda okresní správní komise J. Urban se mu ve své
ře či omlouval za „neblahou vzpomínku“ na Pardubice a po-
žádal ho, aby ji „v knize svého života přeškrtl“. Masaryk od-
pověděl, že si do knihy svého života „ničeho nezapsal“. Po-
drobnosti neznáme. Šlo o nějaký incident na předválečných
přednáškách? (Ty byly dvě, jedna r. 1904 a druhá právě ro-
 ku 1906.) 

Hlavní dopad přednášek o Havlíčkovi se patrně skrývá
v těchto slovech o přednášce v Táboře: „Ti, kteří prof. Masa-
ryka znali jen z projevů tisku jemu nepřátelského, byli nadmí -
ru překvapeni. Viděli, jak se jim nestoudně lhalo.“ Masaryk
zničil „celou tu plevel předsudků jedním rázem“.

A co Pøelouč? 
Organizátorkou přeloučské přednášky se stala Občanská

beseda, organizace prožívající na počátku 20. století rozkvět.
Jednatelská zpráva z jara roku 1906 nadneseně konstatuje:
„Občanská beseda jest jediné středisko občanstva, kde čle-
no vé navzájem se stýkají a poznávají, a jest potřebí jen ví-
ce lásky ku spolku, který jest spolkem toho druhu jediným.
Procházíme-li jednatelské zprávy z dob minulých, přicházíme
v každé zprávě na stesk dotyčného funkcionáře, že žehrá na
neurovnané poměry, těžké doby společenského života atd.
atd. Jest vždy lépe pohlížeti na vše ze stanoviska optimistic-
kého a tu musíme přiznati, že dnes stojíme před novými, lep-
 šími cíli, a nový výbor bude na těchto základech kráčeti pěk-
né budoucnosti vstříc a volám této nové činnosti bratrské
Na zdar!“ (Pomyslné Nazdar! pronáší jednatel Rudolf Čáp.)

Předsedou Občanské besedy byl JUDr. Václav Vanča, mís -
topředsedou Josef Slavík. Výše zmíněná jednatelská zpráva
uvádí významný nárůst členské základny z 59 na 82 členů,
další občané vstupují i v dalším průběhu roku 1906. Občan -
ská beseda byla v Přelouči důležitým kulturním činitelem. Po-
 řádala divadelní produkce (např. Kneissl – Papageno, Bože na
Viková-Kunětická – Cop, Svatopluk Čech – Medvěd námluv -
čím), hudební vystoupení (roku 1906 virtuosů Karla Moora
a Františka Ondříčka) či věnečky. Beseda odebírala na jaře
roku 1906 osm periodik, která byla nejprve předložena čle-
nům v záloženské restauraci a poté byla dána k dispozici
městské knihovně. Rudolf Čáp toto glosuje slovy, že to nutno
„považovati za činnost humánní“. Nedílnou součástí aktivit

Občanské besedy byla i přednášková činnost, někdy probíha -
la svépomocí (r. 1906 nabídl člen Emil Matoušek přednášku
o zemětřesení v San Franciscu), někdy na základě pozvání
hostů. Masaryk byl tím nejvýznamnějším.

Detail desek protokolní knihy Občanské besedy. 
V jednatelské zprávě z 25. 4. roku 1907 se nachází 

některé cenné informace o přednášce T. G. Masaryka 
na podzim roku 1906

V zápisu ze schůze správního výboru Občanské besedy
dne 31. 5. se objevuje první zpráva o možnosti Masarykova
vystoupení. O probíhajícím vyjednávání s profesorem Ma-
sarykem referoval pan učitel Slavík.

Až 9. 10. bylo usneseno celým výborem, aby beseda ja-
ko celek napsala profesoru Masarykovi, zda by nebyl ocho-
ten vystoupit na lidové schůzi a pohovořit o významu Karla
Havlíčka. Je také domluveno, že se na celé akci bude podílet
i Sokol. Každá organizace zaplatí polovinu výloh.

18. 10., kdy snad už Masaryk konání přednášky přislíbil,
bylo teprve hlasováno o jejím konání. (Zvláštní postup!) Pět
hlasů bylo pro, jeden proti, tři členové výboru se hlasování
neúčastnili. Vidíme, že v Přelouči nebylo mínění jednotné.

V polovině listopadu vrcholily přípravy přednášky. „Roz-
děleny funkce ku přednášce prof. Masaryka a s povděkem
vzato na vědomí, že pan Valenta propůjčí kočár.“ Tak jako ji-
ní významní hosté se Masaryk mohl těšit na to, že ho od vla-
 ku poveze koňské spřežení.

(Pokračování příště)

Martin Štěpánek
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Kulturní a informaèní centrum mìsta Pøelouèe
pøijme

Informace na tel.: 776 540 545Informace na tel.: 776 540 545

Znalost problematiky práce
se zvukovou a osvìtlovací technikou,

zkoušky z vyhlášky 50/1978 Sb. – nutné.

Pracovištì Obèanská zálo�na a Kino Pøelouè.
Pracovní pomìr na dohodu o provedení práce.

TECHNIKA PRO OBSLUHU
ZVUKOVÉ A OSVÌTLOVACÍ TECHNIKY

TECHNIKA PRO OBSLUHU
ZVUKOVÉ A OSVÌTLOVACÍ TECHNIKY

TECHNIKA PRO OBSLUHU
ZVUKOVÉ A OSVÌTLOVACÍ TECHNIKY

TECHNIKA PRO OBSLUHU
ZVUKOVÉ A OSVÌTLOVACÍ TECHNIKY
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